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CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 
 

Primeiro-ministro da  China, Li Keqiang, disse dia 25 que a economia de seu país lida com 
“nova, crescente pressão de baixa”, devido ao impacto de mudanças “maiores do que o 
esperado” nos cenários doméstico e internacional, que merece “grande atenção”. Ele 
pontuou que desenvolvimentos alcançados em questões sociais e econômicas são a 
responsabilidade básica de governos em todos os níveis, além de um “requisito essencial 
para melhorar a conduta do Partido e construir um governo limpo”. 
 
Conforme nota, Li Keqiang enfatizou que as iniciativas políticas já formuladas devem ser 
“amplamente implementadas” neste primeiro semestre “para garantir empregos, preços e 
suprimentos estáveis e manter estáveis os fundamentos da economia chinesa”. 
 
O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, fez um apelo dia 26 para que o banco central 
japonês mantenha sua política monetária ultrafrouxa, deixando de lado a ideia de usar 
aumentos nos juros para evitar novas quedas no  iene. Kishida disse que os níveis cambiais 
são consequência de vários fatores, incluindo políticas econômicas e monetárias. "O 
governo espera que o banco central continue com seus esforços para atingir a meta" de 
inflação de 2%, disse ele em entrevista coletiva quando questionado se o Banco do Japão 
deveria ajustar sua política monetária ultrafrouxa para evitar novas quedas no iene. 
 
Com o Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, de olho em aumentos 
agressivos nos juros, alguns participantes do mercado especularam que o governo de 
Kishida poderia pressionar o Banco do Japão a modificar sua política monetária para 
conter novas quedas do iene. 
 

1.2 Cenário Nacional 

A prévia da inflação de abril acelerou para 1,73%, 0,78 ponto percentual (p.p.) acima da 
taxa de março (0,95%). Essa é a maior variação mensal do indicador desde fevereiro de 
2003 (2,19%). Também é a maior variação para um mês de abril desde 1995, quando o 
índice foi de 1,95%. No ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-
15) acumula alta de 4,31% e, em 12 meses, de 12,03%, acima dos 10,79% registrados nos 
12 meses imediatamente anteriores. Em abril de 2021, a taxa foi de 0,60%. 
 
Esse resultado foi influenciado pelos transportes (3,43%), principalmente, pelo aumento 
no preço da gasolina, que teve alta de 7,51% e contribuiu com o maior impacto individual 
no índice do mês (0,48 p.p.), reflexo do reajuste no preço médio do combustível nas 
refinarias. As passagens aéreas, que haviam recuado em março (-7,55%), subiram 9,43% 
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em abril. 
 
Os preços de alimentos e bebidas avançaram 2,25%, puxados pela alta dos itens 
consumidos no domicílio (3,00%), principalmente, o tomate (26,17%) e o leite longa vida 
(12,21%), que contribuíram conjuntamente com 0,16 p.p. no resultado do IPCA-15.  Já a 
alimentação fora do domicílio (0,28%) desacelerou em relação a março (0,52%). Enquanto 
a refeição passou de 0,25% em março para 0,45% em abril, o lanche seguiu movimento 
inverso, passando de 0,92% para 0,07%. 
 
A alta do gás de botijão (8,09%) teve o maior impacto (0,11 p.p.) em habitação (1,73%). 
Também subiram os preços do gás encanado (3,31%). A segunda maior contribuição no 
grupo (0,09 p.p.) foi da energia elétrica (1,92%), com os reajustes de mais de 15% nas duas 
concessionárias pesquisadas no Rio de Janeiro (11,25%). 
 
Com exceção de comunicação (-0,05%), todos os grupos de produtos e serviços 
pesquisados tiveram alta em abril. Os demais grupos ficaram entre o 0,05% de educação e 
o 0,94% de artigos de residência. 
 
A pesquisa mostra também que os preços aceleraram em todas as áreas pesquisadas. A 
maior variação ocorreu em Curitiba (2,23%), influenciada pela alta de 10,25% nos preços 
da gasolina. Já o menor resultado ficou com Salvador (0,97%), onde houve queda de 
1,46% nos artigos de higiene pessoal e de 8,14% nas passagens aéreas. 
 
As retiradas em cadernetas de poupança superaram os depósitos em R$ 15,4 bilhões no 
mês de março deste ano, segundo dados do Relatório de Poupança de março divulgados 
pelo Banco Central (BC). Esse é o maior volume de resgate para o mês de março na série 
histórica do BC, iniciada em janeiro de 1995. O recorde negativo anterior foi registrado em 
2015, quando houve saque líquido de R$ 11,44 bilhões. 
 
De acordo com a autoridade monetária, em março, as saídas de recursos na modalidade 
somaram R$ 327,109 bilhões, enquanto os depósitos totalizaram R$ 311,753 bilhões. Já é 
o terceiro mês consecutivo com captação negativa em 2022. Em janeiro, foi registrado  
saque líquido de R$ 19,67 bilhões, o maior da história. Em fevereiro, a retirada líquida foi 
de R$ 5,35 bilhões. Com isso, os saques superaram os depósitos em R$ 40,37 bilhões no 
primeiro trimestre do ano. Em relação aos dados parciais de abril, houve saída líquida de 
R$ 5,92 bilhões até o dia 14. 
 
Com a retirada de recursos no mês, o saldo da poupança (ou seja, o volume total aplicado) 
registrou queda de R$ 10 bilhões, passando de R$ 1,016 trilhão em fevereiro para R$ 
1,006 trilhão em março. No período, os rendimentos creditados nas contas dos 
poupadores somaram R$ 5,32 bilhões. 
 
O fluxo de recursos na poupança passou a acumular retiradas significativas em 2021, 
quando o poder de compra do brasileiro voltou a ser assombrado por uma inflação de dois 
dígitos. 
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Em março,  o IPCA medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), subiu 
1,62% no mês e chegou a 11,30% no acumulado de 12 meses. Foi  o avanço mais intenso 
da inflação para o mês de março em 28 anos. Além do impacto da inflação na renda dos 
consumidores, a poupança perde competitividade frente a outros tipos de investimentos 
com o alto nível da taxa básica de juros (Selic) que atualmente está em 11,75%. 
 
Dados do Observatório de Política Fiscal do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (Ibre/FGV), divulgados dia 25, mostram que a taxa de investimentos brutos 
do setor público, somando União, estados, municípios e as estatais federais, caiu de 2,68% 
do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 para 2,05% do PIB em 2021. Trata-se do segundo 
pior índice da série histórica, iniciada em 1947, atrás apenas de 2017 (1,94% do PIB). 
 
Os investimentos da União continuam em queda e nunca ficaram tão baixos por tanto 
tempo. Com a ampliação do orçamento de emendas, a produtividade e o potencial de 
sinergia desses investimentos tendem a continuar baixos", afirma Manoel Pires, 
coordenador do Observatório Fiscal. 
 
O levantamento foi elaborado com base nos dados da Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN) e calcula os gastos diretos do governo federal, descontadas as transferências do 
governo federal para estados e municípios para evitar dupla contagem. 
 
Em direção oposta, os governos estaduais conseguiram aumentar seus investimentos por 
conta da melhora na arrecadação e no fluxo de caixa. A taxa de investimento dos estados 
passou de 0,40% do PIB em 2020 para 0,58% do PIB em 2021. Foi o melhor resultado 
desde 2014 (0,99% do PIB). "Os investimentos dos estados apresentaram recuperação e a 
perspectiva é positiva, pois houve recuperação de receitas", avalia o coordenador Pires. 
 
A taxa de investimento dos governos municipais contraiu de 0,81% do PIB em 2020 para 
0,55% em 2021. Foi o pior resultado desde 2019 (0,56% do PIB). Já o desempenho dos 
investimentos das empresas estatais atingiu o menor índice da série histórica: 0,66% do 
PIB. 
 
A queda dos investimentos reflete o cenário de crise fiscal enfrentada pelo país e de 
limitações orçamentárias e restrições impostas pela lei de tetos de gastos – regra pela 
qual a maior parte das despesas não pode crescer acima da inflação do ano anterior. 
 
Os dados divulgados em março pelo IBGE mostram que a taxa de investimento total no 
Brasil em 2021, considerando tanto os investimentos públicos quanto os privados, foi de 
19,2% do PIB, acima dos 16,6% registrados em 2020, mas ainda longe do pico de 2013, 
quando chegou a quase 21%. 
 
A taxa de investimentos apura tudo o que se investe em máquinas, bens duráveis, 
aumento da capacidade produtiva, construção civil, infraestrutura, além de produtos de 
propriedade intelectual como pesquisa e desenvolvimento, software e banco de dados. 
Para os economistas, o avanço de componentes do PIB é considerado fundamental para 
que o país possa aumentar a taxa de crescimento e gerar mais emprego e renda. 
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1.3 Cenário Baiano 
 

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba) acaba de assegurar novos recursos 
para ampliação dos investimentos na área de tecnologia ao assinar contrato com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) para implantação da segunda etapa do 
Programa de Modernização e Fortalecimento da Gestão Fiscal do estado da Bahia – 
Profisco. 
 
O contrato foi assinado pelo representante do BID no Brasil, Morgan Doyle, e pelo 
secretário da Fazenda do Estado da Bahia, Manoel Vitório. Os recursos previstos para o 
Profisco II, que tem prazo de cinco anos para ser concluído, somam US$ 44,5 milhões. 
Destes, US$ 40 milhões correspondem a financiamento do BID, e US$ 4,5 milhões a 
contrapartida do Estado. 
 
Segundo afirma o secretário da Fazenda do Estado, Manoel Vitório “no cenário atual de 
contínua evolução tecnológica, a segunda etapa do Profisco vai continuar dando suporte 
para que o processo de modernização do fisco baiano possa  avançar”,  
 
Além desses objetivos, melhorar a performance da administração tributária e o 
relacionamento desta com o contribuinte, “a modernização do fisco, constitui, ao lado do 
controle de gastos e do combate à sonegação, os pilares de uma estratégia fundamental 
para que o governo da Bahia preserve o equilíbrio fiscal, mantenha a plena 
operacionalização dos serviços públicos e siga entre os líderes do país em investimentos 
que atendem diretamente às demandas da sociedade”, ressalta Manoel Vitório. 
 
O secretário lembra que a primeira etapa do Profisco, entre os anos de 2014 e 2019, foi 
um apoio importante para a modernização do fisco baiano, que ampliou 
significativamente o seu parque tecnológico e tornou-se referência no país em uso de 
novas ferramentas aplicadas à administração tributária na era dos dados fiscais digitais. 
Ele cita entre os principais avanços desta primeira etapa as malhas fiscais censitárias, o 
programa e-Fiscalização e o Domicílio Tributário Eletrônico. 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

Agropecuária 
 
 

 A produção de cana-de-açúcar na safra 2021/22 registra um total de 585,2 milhões 

de toneladas. O volume representa uma queda de 10,6% em relação à colheita 

registrada na temporada passada, como aponta o 4º Levantamento sobre a cultura 

divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento  (Conab, 2022). 
 

 Essa redução é explicada, principalmente, pelas condições climáticas adversas 

registradas – da estiagem durante o ciclo produtivo das lavouras e às baixas 
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temperaturas registradas em junho e julho de 2021 – que impactaram nas 

produtividades de importantes regiões produtoras (Conab, 2022). 
 

 Além do clima, a Conab verificou uma redução de 3,5% na área em produção de 

cana, passando de 8,6 milhões de hectares (ha) para 8,3 milhões de ha. A queda 

ocorre mesmo com um cenário positivo para o setor sucroenergético, com preços 

atrativos para o açúcar e etanol (Conab, 2022). 
 

 Apesar de ter registrado a maior redução de área e de produtividade, o Sudeste se 

mantém como a principal região produtora do país, com uma colheita de 366,9 

milhões de toneladas – uma diminuição de 14,4% quando comparada ao ciclo 

anterior. No Centro-Oeste e no Sul, o boletim aponta para queda na produção com 

uma colheita de 131,3 milhões de toneladas (t) e 31,9 milhões de t, 

respectivamente (Conab, 2022). 
 

 No Nordeste e no Norte do país a área plantada foi inferior à safra passada. Porém, 

nessas regiões, o clima foi favorável, refletindo em incremento nas produtividades. 

A produção final atingiu 51,1 milhões de toneladas nos estados nordestinos e de 

3,86 milhões de toneladas nas áreas produtoras do Norte (Conab, 2022). 
 

 Com a menor disponibilidade de matéria-prima, tanto a produção de açúcar como 

a produção de etanol foram reduzidas. Para o açúcar, a queda verificada chega a 

15% em relação ao produzido na safra 2020/21, estimado em 35,05 milhões de 

toneladas. Já no caso do etanol a produção total, proveniente da cana-de-açúcar e 

do milho, é de 30,26 bilhões de litros, redução de 7,7% em relação à safra passada 

(Conab, 2022). 
 

 Com relação ao biocombustível produzido a partir da cana-de-açúcar o percentual 

de queda é de 10% em comparação a 2020/21, chegando a uma produção de 

26,78 bilhões de litros. A produção de etanol anidro teve aumento de 13,8%, 

alcançando 10,6 bilhões de litros. O total produzido do hidratado, por sua vez, 

ficou em 16,18 bilhões de litros, diminuição de 20,8% (Conab, 2022). 
 

 Em contrapartida, a produção total de etanol à base de milho cresceu 14,9%, 

totalizando 3,47 bilhões de litros. No caso do anidro, o aumento foi de 4,2%, com 

972,55 milhões de litros produzidos. Para o hidratado, a produção está em 2,5 

bilhões de litros, sinalizando incremento de 19,7% em comparação a 2020/21 

(Conab, 2022). 
 

 A combinação entre a alta das cotações internacionais e a taxa de câmbio em 

patamar elevado no Brasil foi favorável às exportações de açúcar na safra 2021/22. 

Ainda assim, as exportações recuaram 19,3% na safra 2021/22, diante da restrição 

de disponibilidade do produto, com volume embarcado de 26 milhões de 

toneladas (Conab, 2022). 
 

 No caso do mercado de etanol, o Brasil exportou 1,8 bilhão de litros - o que 

corresponde a uma redução de 38,9% em relação ao ciclo anterior. A queda 
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também é influenciada pela limitação da produção registrada no ciclo atual. 

Retração ainda na importação do álcool em 34,6%, estimada em 380,4 milhões de 

litros, limitadas pelo fim das cotas de importação do etanol proveniente dos 

Estados Unidos (Conab, 2022). 
 
 

Indústria 
 
 

 O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV-Ibre) 

subiu 2,4 pontos em abril, para 97,4 pontos, a primeira alta após oito quedas 

consecutivas. Em abril, houve alta de 11 dos 19 segmentos monitorados pela 

Sondagem. O Índice Situação Atual (ISA) avançou 1,4 ponto, para 98,4 pontos. O 

Índice de Expectativas (IE) subiu 3,2 pontos para 96,0 pontos. O Nível de Utilização 

da Capacidade Instalada da Indústria recuou 0,4 ponto percentual em março, para 

79,8% (FGV-IBRE, 27/04/2022). 

 

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

Nacional da Indústria (CNI), subiu em 19 dos 29 setores da indústria, em abril na 

comparação com março de 2022. O Icei permanece acima de 50 pontos, mesmo 

nos dez setores em que o indicador foi menor do que no mês anterior. Os setores 

com os maiores aumentos da confiança foram em: Produtos de borracha, cujo 

indicador passou de 53,7 para 59,3 pontos; Produtos de limpeza, perfumaria e 

higiene pessoal, o Icei subiu de 53,4 para 58,8 pontos; e Metalurgia, com aumento 

de 53,8 pontos em março para 58,3 em abril (CNI, 26/04/2022).  
 

 O Índice de Confiança da Construção (ICST), da Fundação Getúlio Vargas (FGV- 

Ibre), subiu 4,8 pontos em abril, para 97,7 pontos, o maior nível desde janeiro de 

2014 (97,8 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice registra a primeira alta 

no ano ao avançar 1,6 ponto. Neste mês, a alta do ICST resultou na avaliação mais 

favorável sobre o momento atual e na melhora das expectativas em relação aos 

próximos meses. O Índice de Situação Atual (ISA-CST) subiu 2,4 pontos, para 94,4 

pontos, maior nível desde junho de 2014 (95,2 pontos). A alta do ISA-CST foi 

influenciada tanto pela melhora do indicador de carteira de contratos, que subiu 

1,4 ponto, para 95,8 pontos, quanto pelo avanço de 3,1 pontos do indicador que 

mede a situação atual dos negócios, para 92,9 pontos. Vale a ressalva que todos os 

indicadores permanecem abaixo de 100, o que mostra ainda uma insatisfação 

sobre o momento (FGV-IBRE, 26/04/2022). 
 

 No setor de derivados de petróleo, a empresa Acelen anunciou a entrada do gás 

propano especial no hall dos seus mais de 30 produtos fabricados e 

comercializados no país. O gás é produzido e vendido pela unidade baiana e vai 

abastecer a indústria brasileira que o utiliza na regulagem da pressão de saída nas 

embalagens de aerossol. A venda de propano especial pela Acelen visa atender um 

nicho que cresce cerca de 4% ao ano. Atualmente, a Argentina e a Bolívia são os 
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principais fornecedores desse produto para o Brasil. A expectativa é atuar também 

na exportação do propano especial a partir de 2023, após a modernização de 

novas unidades e investimentos em tecnologias de tratamento de gases que 

viabilizarão o aumento da produção (Correio da Bahia, 26/04/2022). 
 

 As norueguesas Aker Clean Hydrogen e Statkraft e a empresa alemã Sowitec 

anunciaram um acordo de cooperação para desenvolvimento conjunto de um 

projeto híbrido de larga escala que combine geração de energia renovável e 

produção de hidrogênio e amônia verdes, na Bahia. Previsto para entrar em 

operação em 2027, o projeto visa a atender à indústria brasileira de fertilizantes. A 

ideia é que a amônia cinza, de origem fóssil, seja substituída pelo produto verde 

(EPBR, 26/04/2022).  

 
 
Comércio Varejista 
 

 Em abril, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da Fundação Getulio Vargas 
(FGV-Ibre) avançou 3,8 pontos, passando para 78,6 pontos. Em médias móveis 
trimestrais, o índice variou 1,5 ponto, ficando em 77,1 pontos (FGV-IBRE, 
25/04/2022). 
 

 A alta verificada do ICC em abril foi influenciada tanto pela melhora das avaliações 
sobre a situação atual quanto das expectativas para os próximos meses. O Índice 
de Situação Atual (ISA) subiu 3,8 pontos passando para 69,1 pontos e o Índice de 
Expectativas (IE) em 3,6 pontos, ficando em 86,1 pontos (FGV-IBRE, 25/04/2022). 
 

 O setor de atacarejos iniciou o ano com ajustes de normalidade de compras, na 
avaliação do presidente da rede de atacarejo Assaí, Belmiro Gomes. Para ele, o 
primeiro trimestre já demonstrou alguma aceleração das vendas em relação ao 
quarto trimestre, motivado pela menor restrição de serviços (VALOR ECONÔMICO, 
25/04/2022) 
 

 Em abril, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) subiu 2,0%, alcançando 
118 pontos e acumulando no quadrimestre alta de 0,86%. Esse resultado é 
considerado melhor do que os que foram apresentados nos quatro primeiros 
meses de 2021, quando registrou queda de 9,24% (CNC, 26/04/2022). 
 

 A previsão do mercado financeiro em relação à inflação de 2022 aumenta pela 15ª 
semana consecutiva. De acordo com projeção do Boletim Focus do Banco Central, 
o IPCA deve fechar o ano com alta de 7,65%. Há uma semana, a projeção para o 
índice estava em 7,46%, e há quatro semanas, em 6,86% (AGÊNCIA BRASIL, 
26/04/2022). 
 
 
Serviços & Turismo 
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 A percepção da situação econômica brasileira piorou no primeiro trimestre de 
2022, em relação ao mesmo período de 2021, em 14 das 15 capitais mais o Distrito 
Federal para as quais a MB Associados calcula o índice de miséria. O índice é 
construído pela soma da taxa de desemprego e da inflação. Um indicador elevado 
significa que a percepção de poder de compra por parte da população piorou. Os 
dados servem de aproximação para um índice de miséria estadual, segundo o 
economista-chefe da MB, Sergio Vale. O ranking é liderado por Salvador/Bahia 
(29,9), Recife/Pernambuco (29,1), Aracaju/Sergipe (26,4) e São Luís/Maranhão 
(26,3). Em todos eles houve piora do índice entre 2021 e 2022. A média nacional 
está em 22,6, também superior ao registrado no primeiro trimestre do ano 
passado (Valor Econômico). 
 

 A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou ontem o edital 
do “Leilão A-4”, destinado à contratação de energia gerada por novos 
empreendimentos de fontes hídrica, eólica, solar fotovoltaica e termelétrica a 
biomassa. O leilão está marcado para 27 de maio. O edital de concorrência será 
publicado ainda nesta semana no “Diário oficial”. Durante a reunião da diretoria, a 
área técnica da Aneel informou que a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 
responsável por qualificar os projetos, já havia cadastrado 1.894 empreendimentos 
para participar do certame. Os novos projetos somam a potência 75,3 gigawatts 
(GW) em geração de energia (Valor Econômico). 
 

 Entre os projetos listados, o destaque ficou com a fonte solar, que responde a 
1.263 projetos, com 51,8 gigawatts (GW) de capacidade de geração. Isso 
representa 68% da oferta total de potência dos empreendimentos. A fonte eólica 
alcançou 542 projetos, com potência total de 21,4 GW. A geração hídrica, que 
inclui as modalidades de central geradora hidrelétrica (CGH), pequena central 
hidrelétrica (PCH) e usina hidrelétrica (UHE) de até 50 megawatts (MW), registrou 
60 projetos, com o total de 970 MW. As térmicas movidas a biomassa contaram 
com outros 29 projetos com 1.018 MW em capacidade de geração. De acordo com 
a Aneel, a região Nordeste concentra 70% dos projetos e da potência cadastrados. 
Os Estados com mais empreendimentos são a Bahia (531 projetos e 19.215 MW 
em potência); Minas Gerais (304 projetos e 14.008 MW); Piauí (208 projetos e 
8.060 MW) e Ceará (155 projetos e 6.093 MW) (Valor Econômico). 
 

 A Primeira Missa do Brasil marca o início da consolidação do país como um destino 
de fé e cultura. A data histórica, celebrada na terça-feira (26.04), faz referência 
diretamente ao turismo religioso, que motiva a visita de milhões de turistas todos 
os anos. O evento, é uma das ações organizadas pelo governo federal para o 
Bicentenário da Independência do Brasil, marca os 522 anos da realização de um 
dos principais marcos da história e da cultura do Brasil (MTur). 

 Este ano, o feriado nacional de Tiradentes, celebrado na última semana, ganhou 
um aliado que impulsionou o turismo em todo o país: o Carnaval de 2022, que foi 
adiado para abril em decorrência da Covid-19. A oferta de programações 
carnavalescas atraiu ainda mais turistas para o feriado prolongado e impactou 
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positivamente os hotéis. Estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Goiás e o 
Distrito Federal voltaram a promover programações carnavalescas e algumas 
cidades chegaram a 90% de ocupação hoteleira (MTur). 

 
Comércio Exterior 

 O choque causado pela guerra da Ucrânia nos mercados de alimentos e energia 
pode manter os preços em níveis recordes até o fim de 2024, estima o Relatório do 
Banco Mundial divulgado dia 26. Destaca o relatório que o aumento nos preços da 
energia nos últimos dois anos foi o maior desde a crise do petróleo de 1973. As 
commodities alimentares e fertilizantes - dos quais Rússia e Ucrânia são grandes 
produtores - tiveram a maior alta desde 2008. O Banco Mundial estima que os 
preços da energia possam subir mais de 50% em 2022, antes de começarem a 
recuar nos próximos dois anos. Já as cotações de produtos não energéticos, como 
agrícolas e de metais, devem aumentar quase 20% neste ano (Valor Econômico, 
27/04/22). 
 

 No primeiro trimestre do ano o Brasil registrou superávit comercial de US$ 3,7 
bilhões em petróleo e derivados. O valor foi equivalente a 31% do saldo total da 
balança comercial do primeiro trimestre, ainda que, sob pressão resultante da 
guerra entre Rússia e Ucrânia, os preços e volumes de importação desse grupo de 
produtos tenham rodado de forma mais acelerada que os das exportações. O 
quadro, segundo especialistas, mostra que a commodity e derivados ainda devem 
exercer papel influente por mais alguns anos na balança do país, mesmo com a 
esperada transição de matrizes energéticas. Os números do Indicador de Comércio 
Exterior (Icomex), organizados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (FGV-Ibre) a partir de dados da Secretaria de Comércio Exterior 
(Secex/ME), mostram que o Brasil tem superávit da balança de petróleo e 
derivados desde 2016 e há quatro anos o saldo desse grupo equivale a pelo menos 
um quinto do saldo comercial total do país (Valor Econômico, 27/04/22).  
 

 O volume das exportações de frutas do país aumentou 2% no primeiro trimestre 
deste ano na comparação com o mesmo período de 2021. Segundo dados 
compilados pela Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e 
Derivados (Abrafrutas), foram 250 mil toneladas de produtos frescos enviados ao 
exterior de janeiro a março, com destaque para melão, limão, manga e melancia. A 
receita das vendas permaneceu estável em US$ 196 milhões. “Apesar dos impactos 
gerados pela guerra no preço dos combustíveis, fertilizantes e outros insumos, 
assim como questões logísticas que têm prejudicado as exportações de forma 
geral, o setor acredita que os novos mercados e as ações de promoção das frutas 
brasileiras continuarão impulsionando o aumento de 2% a 3% nas exportações de 
frutas no próximo trimestre”, destaca a Abrafrutas (Valor Econômico, 27/04/22).  
 

 Mesmo com as dificuldades geopolíticas e logísticas que afetam o comércio 
mundial de fertilizantes, e com o forte aumento de preços dos nutrientes, o Brasil 
tem conseguido aumentar as importações. Dados da Secretaria de Comércio 
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Exterior (Secex) do Ministério da Economia mostram que as importações em abril 
já superaram 2 milhões de toneladas. O volume registrado até sexta-feira passada 
já é 10% maior que o desembarcado no país no mesmo mês de 2021 (1,8 milhão 
de toneladas). Desde janeiro, já são quase 6,5 milhões de toneladas de fertilizantes 
químicos importados pelo país. O valor das compras tem aumentado ainda mais. 
Em abril, já chegou a US$ 1,3 bilhão, 258% a mais que no mesmo mês do ano 
passado (US$ 527,9 milhões). O preço por tonelada passou de US$ 280, em abril de 
2021, para US$ 634,5 agora, um incremento de 126%. A média diária de 
embarques passou de 94,19 mil toneladas para 149 mil toneladas ao dia na mesma 
comparação (Valor Econômico, 27/04/22). 
 

 A forte revisão altista na perspectiva para a balança comercial brasileira em 2022 
levou o Banco Central a projetar superávit na conta corrente do país neste ano. Se 
a previsão se confirmar, será o primeiro resultado no azul desde 2007, quando a 
conta, que mostra as transações de bens, serviços e rendas com o exterior, 
registrou US$ 424,6 milhões. O cenário positivo não é descartado por outros 
economistas, mas esbarra em algumas incertezas, como o efeito da guerra na 
Ucrânia sobre os preços. No Relatório de Inflação do primeiro trimestre, o BC 
chamou a atenção ao elevar sua projeção para o saldo da balança comercial neste 
ano de US$ 52 bilhões para US$ 83 bilhões, incorporando a alta nos preços 
internacionais de commodities. Com isso e um déficit ainda historicamente contido 
em outras rubricas, como serviços e rendas, sua previsão para as transações 
correntes em 2022 passou de um déficit de US$ 21 bilhões para superávit de US$ 5 
bilhões (Valor Econômico, 22/12/2022). 
 
Finanças Públicas 
 

 Conforme dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e pelo 
Portal Siga Brasil do Senado Federal com base no relatório de abril da Instituição 
Fiscal Independente (IFI), houve no acumulado dos últimos 12 meses, até março de 
2022, um déficit nominal de R$ 13,8 bilhões. 
 

 Tendo em vista os dados deflacionados a preços de março de 2022, o déficit 
primário da União seria de R$ 19,6 bilhões nos 12 meses encerrados em março. 
 

 Conforme demostram as informações do Siga Brasil, somente no mês de março, o 
governo central deve ter apresentado déficit primário de R$ 9,8 bilhões, o que 
corresponde no acumulado do primeiro trimestre de 2022, a um superávit 
primário de R$ 46,2 bilhões, se considerado o acumulado de janeiro a março. Tais 
números advêm de uma receita primária líquida de R$ 456,5 bilhões e de uma 
despesa primária de R$ 410,4 bilhões. 
 

 Ressalta-se, no entanto, que tal superávit primário de março é inferior aos R$ 55,9 
bilhões do acumulado do ano até fevereiro e aos R$ 76,5 bilhões de janeiro, 
registrando-se, ao mesmo tempo, que essa não deverá ser uma tendência no ano 
de 2022. 
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 Assim, conforme já ressaltado anteriormente pela própria IFI, diferente do mês de 
janeiro, o mês de março poderá ser uma referência em termos de dinâmica para a 
maior parte dos meses até dezembro de 2022. 
 

 Destaca-se que na projeção sobre a receita primária da União, de R$ 401,4 bilhões, 
para o primeiro bimestre deste ano houve uma melhora de 16,5% em termos reais 
sobre 2021, e alta de 2,7%, ante janeiro e fevereiro de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) Projeção 2022
(1)

 

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

Indústria (fev.) 4,4 1,5 -9,9 6,3 4,8 7,4  

 

Comércio (fev.) -3,3 -5,5 -0,8 2,7 3,2 4,8  

 

Serviços (fev.) 13,7 14,2 15,0 12,6 13,1 14,3  

 

Agricultura (mar.)
2
 5,9    5,9 5,9 5,9 

 

Exportações (mar.) 37,3 40,9 34,2  17,2 22,0 23,1 
 

Importações (mar.) 29,4 66,4 73,6  9,2 13,6 3,5 
 

ICMS (mar.)
3
 37,2 16,6 24,3  10,8 11,4 12,1 

 

FPE (mar.)
3
 17,2 23,2 34,7  4,9 3,9 7,8 

 
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; 
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(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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