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CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro atingiu 
a máxima histórica de 5,8% em fevereiro, superando o recorde anterior de 5,1% verificado 
em janeiro, segundo dados preliminares divulgados pela agência de estatísticas da União 
Europeia, a Eurostat. O resultado do mês passado superou a expectativa de analistas 
consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço da taxa a 5,3%. O CPI 
recorde amplia pressões para que o Banco Central Europeu (BCE) aperte sua política 
monetária. A meta de inflação do BCE é de 2%. 

O Ocidente impôs pesadas restrições à Rússia para fechar sua economia e bloqueá-la do 
sistema financeiro global, tornando-a efetivamente "investível" e incentivando as 
empresas a interromper vendas, cortar laços e descartar dezenas de bilhões de dólares 
em investimentos. 

As restrições fecharam o espaço aéreo para aeronaves russas, excluíram alguns bancos 
russos da rede financeira global SWIFT e restringiram a capacidade de Moscou de usar 
seus 630 bilhões de dólares em reservas estrangeiras. 

A gigante do transporte marítimo Maersk interromperá temporariamente todo o 
transporte de contêineres para a Rússia, aprofundando o isolamento do país à medida que 
a invasão da Ucrânia desencadeia um êxodo de empresas ocidentais. 

A Maersk, que opera rotas de transporte de contêineres para São Petersburgo e 
Kaliningrado no Mar Báltico, Novorossiysk no Mar Negro e Vladivostok e Vostochny na 
costa leste da Rússia, disse que todo o transporte de contêineres para a Rússia será 
temporariamente interrompido. 

As empresas de energia BP e Shell (NYSE:SHEL) abandonaram posições multibilionárias, 
enquanto os principais bancos, companhias aéreas, fabricantes de automóveis e outros 
cortaram remessas, encerraram parcerias e classificaram as ações da Rússia inaceitáveis. 

A presidente da Zevin Asset Management em Boston, Sonia Kowal pronunciou "espero ver 
uma série de anúncios semelhantes nos próximos dias", acrescentando que o 
desinvestimento do grande fundo soberano da Noruega apoiaria a mudança. 

 

1.2 Cenário Nacional 

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), 
divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que a taxa de 
desocupação caiu para 11,1% no quarto trimestre, recuo de 1,5 ponto percentual na 
comparação com o trimestre anterior (12,6%). Já a taxa média anual foi de 13,2%, o que 
indica uma tendência de recuperação frente à de 2020 (13,8%), ano em que o mercado de 

https://br.investing.com/equities/royal-dutch-shell-a-plc
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trabalho sentiu os maiores impactos da pandemia causada pelo coronavírus. Embora o 
cenário tenha melhorado em 2021, o patamar pré-Covid ainda não foi recuperado. Em 
2019, a taxa anual de desocupação havia sido de 12,0%. 
 
A coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana Beringuy, explica que a taxa 
média de desocupação de 13,2%, a segunda maior da série histórica da pesquisa, iniciada 
em 2012, reflete a situação do mercado de trabalho em um momento em que a ocupação 
voltou a crescer após um ano de perdas intensas. “Em 2021, com o avanço da vacinação e 
a melhora no cenário, houve crescimento do número de trabalhadores, mas ainda persiste 
um elevado contingente de pessoas em busca de ocupação”, diz. 
 
Essa taxa média de desocupação equivale a 13,9 milhões de desempregados no país, 
contingente que ficou estável frente ao ano anterior. Por outro lado, a força de trabalho, 
soma dos ocupados e desocupados, aumentou 4,3% no mesmo período. Esse crescimento 
foi impactado pelo aumento de 5,0% na ocupação ou de 4,3 milhões de pessoas. Em 2021, 
os ocupados foram estimados em 91,3 milhões. 
 
O aumento na ocupação foi disseminado por diversas atividades econômicas. O maior 
crescimento percentual veio da construção (13,8%), que ocupou 845 mil pessoas a mais. O 
comércio, setor bastante impactado pela pandemia, teve ganho de 5,4% na comparação 
com 2020, o que representa um acréscimo de 881 mil pessoas. Mesmo assim, o 
contingente de trabalhadores desse segmento permaneceu menor que o de 2019, quando 
havia 18,1 milhões de pessoas ocupadas. 
 
A indústria foi outra atividade que não conseguiu recuperar as perdas de 2020. Em um 
ano, houve aumento de 3,9% ou de 446 mil pessoas trabalhando no setor. Mas na 
comparação com 2019, o número de trabalhadores caiu 3,1%. 
 
O ano de 2021 foi marcado também pelo início de recuperação da ocupação dos setores 
de serviços, que, assim como o comércio, foram muito prejudicados pela pandemia. 
Dentre eles, o destaque ficou com os serviços domésticos, que tiveram o maior aumento 
percentual (6,7% ou 327 mil pessoas). Também houve avanço no segmento de alojamento 
e alimentação, que cresceu a sua ocupação em 5,4% ou 238 mil pessoas. 
 
De forma geral, com o aumento da ocupação, a informalidade também se expandiu. No 
ano passado, os trabalhadores informais somavam 36,6 milhões, um aumento de 9,9% 
frente a 2020. Isso levou a taxa de informalidade a subir de 38,3% para 40,1% nesse 
período. Representantes desse mercado informal, os empregados sem carteira assinada 
no setor privado aumentaram em 11,1% e passaram a ser 11,2 milhões de pessoas. 
 
Segundo a coordenadora da pesquisa, Adriana Beringuy, “o crescimento da informalidade 
nos mostra a forma de recuperação da ocupação no país, baseada principalmente no 
trabalho por conta própria. Tanto no segundo semestre de 2020 quanto no decorrer de 
2021, a população informal foi a que mais avançou”. 
 
O rendimento médio recebido pelas pessoas foi estimado em R$ 2.587, uma retração de 
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7,0% frente ao de 2020, ou um decréscimo de R$ 195. A massa de rendimento também 
sofreu queda (-2,4% ou R$ 5,6 bilhões) nesse período, sendo estimada em R$ 230,6 
bilhões. “Esse comportamento da massa de rendimento é explicado pela queda de 
rendimento médio real e pelo avanço do processo inflacionário. Embora a população 
ocupada tenha crescido, esse aumento não foi acompanhado pelo rendimento, ou seja, as 
pessoas que estão ocupadas no mercado de trabalho têm remunerações menores, em 
média”, explica a coordenadora. 

A Secretaria do Tesouro Nacional informou que a dívida pública federal registrou aumento 
de 0,05% em janeiro e atingiu R$ 5,616 trilhões. O montante inclui os débitos do governo 
no Brasil e no exterior. Em dezembro do ano passado, a dívida somava R$ 5,613 trilhões.  

De acordo com o  Tesouro, a dívida aumentou em janeiro em razão dos gastos com juros, 
que somaram R$ 32,79 bilhões. Ainda segundo o órgão, foi registrado resgate líquido 
(vencimentos acima das emissões de títulos públicos) de R$ 30,22 bilhões, o que 
contribuiu para evitar uma alta ainda maior da dívida. 

Após a dívida ter aumentado 12% no ano passado, a expectativa do governo federal é que 
continue a crescer nos próximos meses e termine 2022 entre R$ 6 trilhões e R$ 6,4 
trilhões. 

As contas do setor público consolidado tiveram superávit primário de R$ 101,833 bilhões 
em janeiro. No mesmo mês do ano passado, as contas públicas registraram saldo positivo 
de R$ 58,375 bilhões. Os números foram divulgados pelo Banco dia 25. O resultado do 
setor público consolidado inclui as contas do governo federal, dos governos regionais e 
das estatais federais. O superávit primário não inclui as despesas com juros e mostra que 
o valor arrecadado foi insuficiente para cobrir as despesas públicas. 
 
Enquanto o Governo Central (governo federal, BC e Previdência) ficou positivo em R$ 
77,430 bilhões em janeiro, os governos estaduais e municipais foram superavitários em R$ 
19,977 bi. As empresas estatais também ficaram positivas, em R$ 4,426 bilhões. Quando 
incluídos os gastos com juros, o resultado nominal é deficitário em R$ 84,061 bilhões em 
janeiro. Sozinha, a conta de juros já soma R$ 17,772 bilhões no primeiro mês do ano. 
 
Em janeiro, a DBGG voltou para o patamar de 79,6% do Produto Interno Bruto (PIB). Em 
valores nominais, o montante é de R$ 6,973 trilhões. O indicador serve como referência 
para as agências de classificação de risco, que define a atratividade de investimentos dos 
países. Em 2021, a DBGG encerrou em R$ 6,966 trilhões, equivalente a 80,3% do PIB. 
 
As transações correntes do balanço de pagamentos registraram déficit de US$ 8,1 bilhões 
em janeiro de 2022, ante US$ 8,3 bilhões em janeiro de 2021. O déficit em transações 
correntes nos doze meses encerrados em janeiro de 2022 somou US$ 27,7 bilhões (1,71% 
do PIB), ante US$ 27,9 bilhões (1,74% do PIB) no mês anterior e US$ 21,9 bilhões (1,54% 
do PIB) em janeiro de 2021. 
 
Os ingressos líquidos em investimentos diretos no país (IDP) somaram US$ 4,7 bilhões em 
janeiro de 2022, ante US$ 3,5 bilhões em janeiro de 2021. Houve ingressos líquidos de US$ 
4,4 bilhões em participação no capital e de US$ 307 milhões em operações 
intercompanhia. Nos doze meses encerrados em janeiro de 2022, o IDP totalizou US$ 47,7 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/01/26/divida-publica-sobe-12percent-em-2021-para-r-561-trilhoes.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/01/26/divida-publica-pode-subir-para-ate-r-64-trilhoes-em-2022-diz-tesouro.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/01/26/divida-publica-pode-subir-para-ate-r-64-trilhoes-em-2022-diz-tesouro.ghtml
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bilhões (2,94% do PIB), ante US$ 46,4 bilhões (2,89% do PIB) no mês anterior e US$ 38,4 
bilhões (2,70% do PIB) em janeiro de 2021.  
 
As reservas internacionais somaram US$ 358,4 bilhões no mês, redução de US$ 3,8 bilhões 
em comparação a dezembro de 2021. O resultado decorreu, principalmente, das variações 
por preço e por paridades que contribuíram para reduzir o estoque, respectivamente, em 
US$ 3,3 bilhões e US$ 567 milhões. 
 
O Índice de Confiança Empresarial (ICE), medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), caiu 
0,5 ponto de janeiro para fevereiro deste ano. É a quarta queda consecutiva. O ICE chegou 
a 91,1 pontos em uma escala de 0 a 200 pontos, o menor nível desde abril de 2021 (89,6 
pontos). O indicador consolida os índices de confiança dos quatro setores econômicos 
pesquisados: indústria, construção civil, comércio e serviços. 
 
O Índice da Situação Atual, que avalia a percepção dos empresários sobre o presente, caiu 
3,2 pontos e atingiu 88,1 pontos. O Índice de Expectativas, que mede a confiança dos 
empresários em relação ao futuro, subiu 1,9 ponto e chegou a 93,3 pontos. 
 
Entre os quatro setores, dois apresentaram queda. A confiança dos serviços cedeu dois 
pontos e chegou a 89,2 pontos. A indústria recuou 1,7 ponto, mas continua com a maior 
pontuação entre os segmentos (96,7 pontos). Ao mesmo tempo, dois setores tiveram alta. 
A confiança da construção subiu 0,9 ponto indo para a 93,7 pontos. O comércio cresceu 
2,1 pontos, mas manteve-se com o pior indicador entre os quatro segmentos (87 pontos). 
 
1.3 Cenário Baiano 
 
 
O Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (ICEB), índice que avalia as expectativas 
do setor produtivo do estado, calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia (SEI), marcou -147 pontos em janeiro. O nível de confiança, portanto, foi 
maior do que o observado no mês anterior (-157 pontos) e do que o registrado no mesmo 
mês do ano passado (-173 pontos).  
 
Com a alta recente, a deterioração da confiança empresarial observada de setembro a 
dezembro foi atenuada. Em relação ao registrado um ano antes, a pontuação mais recente 
significou uma alta de 26 pontos.  
 
O indicador abaixo de zero revelado no mês, entretanto, significou a permanência do 
pessimismo no meio empresarial baiano pela 23ª vez consecutiva. A confiança do 
empresariado local, assim, permaneceu na zona de Pessimismo Moderado pela nona vez 
seguida. 
 
Conforme Luiz Lobo, integrante técnico da SEI, “independentemente de outros fatores, 
enquanto a pandemia não estiver de fato controlada, a cautela e a moderação tendem a 
ser dominantes no meio empresarial local, dificultando qualquer recuperação consistente 
da confiança”. 

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/industria/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/construcao-civil
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/comercio/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/servicos
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A alta do nível de confiança de dezembro a janeiro não aconteceu de forma generalizada, 
visto que não foi realidade para duas das quatro atividades: Agropecuária e Serviços, no 
caso. No comparativo com o mesmo mês do ano antecedente, a despeito da expansão do 
indicador geral, dois dos setores apresentaram retração: Agropecuária e Indústria foram 
aqueles com recuo da confiança em um ano. 
 
Do conjunto avaliado, os itens juros, crédito e situação financeira apresentaram os 
indicadores de confiança em pior situação no mês. Em contrapartida, as 
variáveis capacidade produtiva, PIB nacional e vendas foram aquelas com as melhores 
expectativas do empresariado baiano. 
 
Líder em suinocultura, a multinacional portuguesa Euroeste investe R$ 139 milhões em 
projeto agropecuário com 6,2 mil hectares no município de Barra. Atualmente o 
projeto tem 2,4 mil bois criados com auxílio de tecnologia de pivô de irrigação. A meta é 
alcançar 27 mil cabeças daqui três anos. O planejamento é evoluir também para o cultivo 
de grãos, o local já conta com 4 hectares (ha) de área experimental de caju 
superadensado, além de fábrica de ração e galpão para armazenamento de insumos. Para 
o futuro, existe um projeto de criação de suínos em regime intensivo, processados 
localmente em frigorífico próprio. 

Conforme destacou o vice-governador João Leão, o estado tem potencial para formar 
parcerias com empreendimentos que possam levar o estado a expertise que resulte em 
altos índices de produtividade “Quanto estivemos em missão em Portugal no ano passado, 
vimos de perto o trabalho da Euroeste. A Susalva produz uma média de 35 leitões por 
porca ao ano, enquanto que a média no Brasil é de 25 leitões ao ano. O nosso interesse é 
atingir esta alta produtividade também na Bahia”. 

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

Agropecuária 
 

 O clima continua favorecendo os cultivos na maior parte do país, de acordo com o 
Boletim de Monitoramento Agrícola (BMA), publicado pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). As análises realizadas neste período indicam que o 
desenvolvimento dos cultivos de verão foi beneficiado por bons volumes de chuva 
em Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Pará, Rondônia e na região que envolve os 
estados de Tocantins, Piauí, Bahia e Maranhão (Matopiba). Apesar da grande 
quantidade de precipitações, os danos por inundação e excesso de umidade nas 
operações de colheita foram pontuais. A semeadura e o desenvolvimento da 
segunda safra também contaram com condições favoráveis de clima nesses 
estados (Conab, 28/02/2022).  
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 O estudo mostra também que o índice de vegetação tem expressado o bom 

desempenho da primeira safra nos estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, 
São Paulo e na região do Matopiba (Conab, 28/02/2022).  
 

 No Matopiba, as operações de colheita da soja começaram na região, porém ainda 
em ritmo lento por questões climáticas, já que as chuvas limitam a atividade das 
máquinas. A evolução da colheita segue dentro do tempo esperado. Há registros 
de perdas pontuais, mas, no geral, as lavouras remanescentes e os grãos colhidos 
apresentam boas condições (Conab, 28/02/2022).  
 

 As lavouras de milho da região do Matopiba estão todas implantadas e seguem 
evoluindo dentro do ciclo fenológico da cultura. As condições gerais apresentadas 
nas últimas semanas foram benéficas e o aspecto fitossanitário da maioria das 
plantas é considerado bom (Conab, 28/02/2022). 
 

 Ainda de acordo com a Conab, a semeadura do algodão está finalizada na região 
Extremo Oeste e Centro-Sul do estado da Bahia. As lavouras estão em fase inicial 
de floração. As condições climáticas são favoráveis para o desenvolvimento 
vegetativo nas principais regiões produtoras de algodão do estado (Conab, 
28/02/2022). 
 

 O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João 
Martins, e o superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae Bahia), Jorge Khoury, assinaram um acordo de cooperação 
técnica e financeira para registrar o umbu na União Europeia. A parceria, firmada 
durante reunião do Conselho Deliberativo do Sebrae, prevê a elaboração de um 
dossiê sobre o umbu nas regiões de Curaçá, Uauá e Canudos, na Bahia. O objetivo 
é possibilitar que os pequenos produtores possam exportar a fruta e seus 
derivados, como a geleia e a cerveja, para o bloco europeu (FAEB 25/02/2022). 
 
 
Indústria 
 

 O Índice de Confiança da Indústria (ICI) publicado pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV-Ibre) caiu pelo 7º mês consecutivo, 1,7 
ponto em fevereiro, para 96,7 pontos, menor nível desde julho de 2020 (89,8 
pontos). Segundo Claudia Perdigão, economista do FGV-Ibre, o mês de fevereiro 
manteve a tendência de queda disseminada na indústria, sendo a maior sequência 
de quedas desde 2014, quando foram registrados oito meses consecutivos de 
retração. Nos últimos setes meses, o setor observou a deterioração da situação 
corrente, ao mesmo tempo em que passou a rever para baixo suas expectativas. A 
indústria enfrenta desaceleração da demanda acompanhada ainda de persistência 
dos gargalos produtivos que pressionam os custos. A redução do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) programada pelo governo poderá ser um fator a 
impulsionar a indústria, atuando sobre a inflação industrial e estimulando a 
demanda  (FGV-IBRE, 24/02/2022).  
  

 No setor extrativo mineral, a Produção Mineral Baiana Comercializada (PMBC) teve 
um aumento de R$ 41 milhões, em janeiro de 2022, em comparação a janeiro do 
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ano anterior, chegando a R$ 655 milhões. Os três principais municípios com maior 
participação são: Jacobina, Itagibá e Barrocas, com 50% de colaboração. As 
informações constam do Sumário Mineral da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico (SDE), de janeiro deste ano. Entre os principais bens minerais 
produzidos no estado da Bahia estão o Ouro, com 31%, e o Níquel, com 21%. Em 
relação à participação dos principais municípios na Produção Mineral Baiana 
Comercializada, Jacobina ficou com 23%, Itagibá com 21% e Barrocas com 6%. O 
Sumário revela três principais bens minerais exportados, como o Ouro, a 
Magnesita e o Vanádio. Já os importados são o Cobre, o Titânio e o Fosfatos. 
Somente com a Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) os 
municípios receberam em janeiro de 2022 R$ 6,8 milhões. Os quatro principais 
foram: Itagibá, Jacobina, Sento Sé e Barrocas (SDE-BA, 28/02/2022). 
 

 No setor de energia, o consumo de energia elétrica chegou a 42.487 GWh em 
janeiro, mostrando leve retração de 0,1% na comparação anual, segundo análise 
da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). O valor perde apenas para janeiro do 
ano passado. De acordo com o boletim da EPE, a demanda por eletricidade segue 
se recuperando entre os comércios e demonstra expansão marginal na indústria, 
que acabaram anulando a retração registrada no consumo das residências. No 
segmento industrial o avanço foi de 0,7% no mês em comparação em relação a 
igual período do ano anterior, configurando o maior consumo para o mês desde 
2014, com 14.732 GWh (Canal de Energia, 25/02/2022). 
 

 Ainda de acordo com a EPE, seis dos dez segmentos mais eletrointensivos da 
indústria elevaram suas demandas, liderados por produtos alimentícios e químicos, 
com  destaque para cloro-soda também na Bahia. Já os setores têxtil e automotivo 
registraram as maiores quedas. A demanda nos comércios atingiu 8.020 GWh em 
janeiro, crescendo 7,3% na comparação anual. O setor de serviços continua em 
expansão, contribuindo para o desempenho da classe, com destaque ao setor de 
tecnologia da informação, transporte e de serviços prestados às famílias, em 
especial alojamento e alimentação e turismo. Já o consumo no segmento 
residencial caiu 3,9% no mês, ficando em 13.064 GWh. As maiores quedas 
ocorreram nos estados do Rio de Janeiro, Amapá, São Paulo e Bahia.  Quanto aos 
ambientes de contratação, o mercado livre apresentou alta de 4,2% no consumo 
no mês, enquanto a demanda por energia entre as tradicionais distribuidoras 
retraiu 2,6% (Canal de Energia, 25/02/2022). 
 
 
 
Comércio Varejista 
 

 Em janeiro, a inadimplência do crediário no varejo de moda registrou alta de 6,53% 
em relação ao mês de dezembro de 2021. Segundo o levantamento divulgado na 
mídia 8,12% das parcelas do crediário estavam atrasadas entre 61 e 90 dias no 
encerramento do mês de janeiro, enquanto o indicador era de 7,59% no mês 
anterior. O aumento da inadimplência é apontado como reflexo da disparada da 
inflação e do ticket médio das compras ao longo de 2021 (IBEVAR, 25/02/2022). 

 

https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-153/topico-616/Resenha%20Fevereiro%202022%20base%20Janeiro%202022.pdf
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 Em fevereiro, o Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV Ibre caiu 0,5 ponto 

em fevereiro, para 91,1 pontos, menor nível desde abril de 2021 (89,6 pts). Na 
métrica de médias móveis trimestrais, o indicador recuou 1,7 pontos, sendo o 
quinto consecutivo (FGV IBRE, 25/02/2022). 
 

 O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV Ibre) subiu 2,1 pontos em 
fevereiro, ao passar de 84,9 para 87,0 pontos, primeira alta após três meses de 
quedas consecutivas. Em médias móveis trimestrais, o indicador cedeu 0,3 ponto, 
a sexta queda consecutiva (FGV IBRE, 25/02/2022). 
 

 Em fevereiro, o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) subiu 1,83% ante 1,82% 
no mês anterior. No acumulado do ano a alta foi de 3,68% e 16,12% em 12 meses. 
Em igual mês do ano passado, o índice havia subido 2,53%, com alta de 28,94% no 
acumulado em 12 meses (FGV IBRE, 25/02/2022). 
 

 O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) subiu 2,36% em fevereiro, ante 2,30% 
em janeiro.  Na análise por estágios de processamento, a taxa do grupo Bens Finais 
variou 1,21% em fevereiro. No mês anterior, a taxa do grupo havia sido de 0,75%. 
A principal contribuição para esse resultado partiu do subgrupo alimentos in 
natura, com a taxa de 6,89%, no mesmo período. O índice relativo a Bens Finais 
(ex) variou 0,69% em fevereiro, ante 0,90% no mês anterior (FGV IBRE, 
25/02/2022). 
 
 
Serviços & Turismo 

 

 O Índice de Movimentação Econômica de Salvador (Imec-SSA) apontou 
estabilidade (0,04%) em dezembro de 2021, na comparação com o mês 
imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), mantendo a estabilidade 
registrada em novembro.  Quatro das seis variáveis que compõem o indicador 
puxaram o índice para cima, com destaque para Consumo de energia elétrica 
(2,3%), que apontou a variação positiva mais expressiva, seguida por Combustíveis 
(0,6%), depois Carga portuária (0,4%), e Passageiros no Aeroporto Internacional de 
Salvador (0,4%). Em contrapartida Passageiros de ônibus intermunicipais (-8,9%), e 
Passageiros de ônibus urbanos (-1,9%) recuaram. Seguindo a mesma trajetória, o 
indicador avançou 11,6% quando comparado com o mês de dezembro de 2020. 
Em doze meses, acumula alta de 12,6% (SEI-Ba). 

 O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), desembargador Nilson Soares 
Castelo Branco, suspendeu liminares que beneficiavam empresários na cobrança 
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS). A suspensão atendeu ao 
pedido feito pela Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE), que demonstrou o 
risco para a economia e para as finanças públicas e o efeito multiplicador dos 
processos sobre a cobrança do diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL), na 
comercialização de mercadorias por empresas de outras unidades da federação e 
adquiridas no território baiano, sem pagamento da parte do imposto devido ao 
Estado da Bahia, em tais operações. Com a suspensão das liminares, publicada na 



 

9 

Semanal (24/02/22 a 02/03/2022)  
0427/06/2021) 

 
quinta-feira (24), será possível estancar uma perda mensal de arrecadação que 
supera R$ 50 milhões (Secom-Ba). 

 A concessão de dezenas de liminares por Juízes de Varas de Fazenda Pública 
impedia o Estado de cobrar o imposto nas operações de comercialização de 
mercadorias  oriundas de outros Estados. Isso gerava impacto, sobretudo no 
comércio varejista. A Procuradoria Geral do Estado, por meio do procurador Jorge 
Salomão, ingressou com pedido de suspensão das liminares, demonstrando que a 
lei baiana está em plena vigência e que o não recolhimento da diferença do ICMS, 
nos termos nela previstos, geraria danos às finanças do Estado, com reflexos na 
prestação dos serviços públicos custeados pela arrecadação. No documento, o 
presidente do TJBA, Nilson Soares Castelo Branco, destaca que “as decisões dos 
Juízos representam risco à ordem econômica do Estado da Bahia, 
consubstanciando na proliferação de demandas idênticas, típicas do denominado 
“efeito multiplicador” das liminares, de grande impacto nas finanças públicas, por 
implicar a supressão de receita” (Secom-Ba). 

 O Índice de Confiança de Serviços (ICS), do FGV Ibre, caiu 2,0 pontos em fevereiro, 
para 89,2 pontos, menor nível desde maio de 2021 (88,1 pontos). Esse é o quarto 
mês consecutivo de queda, gerando uma perda de 9,9 pontos no período. Em 
médias móveis trimestrais, o índice mantém a tendência de queda ao recuar 2,5 
pontos. “Em fevereiro, a confiança de serviços manteve a trajetória descendente 
iniciada no final de 2021. A queda no mês ocorreu tanto pela piora da percepção 
sobre o volume de serviços no mês quanto pela redução de expectativas para os 
próximos meses. A desaceleração no ritmo de recuperação foi influenciada pelo 
surto de Covid, ainda que com restrições mais brandas. Para os próximos meses, as 
expectativas não são muito favoráveis, dado que o cenário macroeconômico tende 
a se manter negativo no curto prazo, com inflação resiliente, juros em alta e 
confiança dos consumidores em patamar baixo“, avaliou Rodolpho Tobler, 
economista do FGV Ibre.  

 
 Nos últimos meses, além da queda na confiança, o saldo do emprego previsto tem 

sinalizado perda de força no ritmo de recuperação, registrando também quatro 
quedas consecutivas em médias móveis trimestrais. O saldo corresponde ao 
percentual das empresas que planejam aumentar seu quadro de funcionários nos 
próximos meses descontado do percentual de empresários que planejam reduzir. 
Em fevereiro, o saldo atingiu 9,7 pontos, queda de 5,0 pontos nos últimos quatro 
meses (FGV). 
 

 Estimular a inovação no país é fundamental para impulsionar a recuperação e o 
desenvolvimento do setor de Turismo no país, sobretudo, no cenário pós-
pandemia. Nesse contexto, com apoio dos ministérios do Turismo e da Ciência, 
Tecnologia e Inovações e da Câmara do Turismo 4.0, a Smart Tour Brasil – startup 
que atua na área de tecnologia – promoverá, a partir de março, uma série de lives 
semanais que buscam dar visibilidade às iniciativas já existentes no país e inspirar 
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novas ações de transformação do setor. A ideia é que essas ações ganhem 
projeção nacional e reforcem a importância de inovações tecnológicas no setor de 
Turismo. As transmissões serão feitas no perfil do Instagram da startup (MTur). 

 Como prova da gradual recuperação do setor aéreo no país, a demanda por voos 
domésticos, em janeiro deste ano, alcançou a marca de 91% do índice registrado 
antes do início da pandemia de coronavírus, em 2019. Na comparação com o 
mesmo período do ano passado, o cenário é de crescimento: a demanda de 
passageiros aumentou 23% (aferida em RPK) e a oferta por voos avançou 20% 
(ASK). Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). 
No primeiro mês do ano, os aeroportos do país transportaram 7,5 milhões de 
passageiros em rotas nacionais. Trata-se de um aumento de 22% se comparado ao 
número de viajantes em janeiro de 2021 (MTur). 

 Cerca de 2,4 milhões de pessoas devem ter passado pelos principais aeroportos do 
país durante o feriado de carnaval. É o que aponta um levantamento realizado 
pelo Ministério do Turismo com dados da Infraero e das concessionárias dos 
principais terminais aeroportuários brasileiros. Guarulhos (SP) e Viracopos (SP) 
aparecem entre os mais movimentados do país, com 500 mil e 306 mil passageiros, 
respectivamente. Juntos, eles representam mais de um terço do total de pessoas 
que devem viajar no período. (MTur). 

 Brasil se destacou mais uma vez no ranking das melhores praias do mundo 
divulgado anualmente pela plataforma de viagens Tripadvisor. Com lugar cativo no 
prêmio Travelers´ Choice, os destinos Baia do Sancho, localizada em Fernando de 
Noronha (PE), e a Baia dos Golfinhos, na Praia da Pipa, em Tibau do Sul (RN), 
figuram novamente na lista ocupando o 7º e o 9º lugar, respectivamente. A Quarta 
Praia, em Morro de São Paulo (BA), estreia no ranking de 2022 com destaque, 
aparecendo na 4ª posição. A lista classifica os destinos a partir da avaliação de 
milhares de viajantes de todo o mundo que indicam as melhores praias para se 
visitar (MTur).  

Comércio Exterior 
 

 O comércio exterior entrou em compasso de espera. A balança comercial brasileira 
começou o ano com déficit. Janeiro registrou um saldo negativo de US$ 214,4 
milhões na comparação entre exportações e importações. Isso não acontecia 
desde novembro/21. Tudo indica, porém, que o sinal vermelho foi uma exceção. 
As previsões para o fechamento do ano são positivas, embora díspares. Variam 
desde o saldo de US$ 34,5 bilhões projetado pela Associação de Comércio Exterior 
do Brasil (AEB) no fim do ano passado, até os US$ 79,4 bilhões estimados pela 
Secretaria de Comércio Exterior (Secex) (Valor Econômico, 28/02/22). 

 Isso já se verifica em fevereiro, quando a balança comercial brasileira registrou 
superávit de US$ 4 bilhões, aumento de 108,9% em relação ao mesmo período do 
ano anterior, pela média diária, segundo números divulgados pela Secretaria de 

https://www.instagram.com/smarttouroficial/
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Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia. Com isso, nos primeiros dois 
meses do ano, a balança acumulou saldo positivo de US$ 3,8 bilhões, aumento de 
125,4% sobre o mesmo período de 2021.  

 As exportações totalizaram US$ 22,9 bilhões no mês passado, valor recorde para o 
mês, segundo a Secex. Pela média diária, houve aumento de 32,6% sobre o 
desempenho do mesmo mês de 2021. Já as importações alcançaram US$ 18,9 
bilhões — também o maior valor para meses de fevereiro — e tiveram aumento, 
pela média diária, de 22,9% sobre fevereiro do ano passado. No acumulado de 
2022, as exportações somaram US$ 42,5 bilhões, alta de 29%, pela média diária, 
em relação ao mesmo período de 2021. Já as importações ficaram em US$ 38,7 
bilhões, aumento de 23,8% na mesma base de comparação.  
 

 Segundo justificou o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio 
Exterior do Ministério da Economia, Herlon Brandão, "Temos um volume crescente 
de exportações e também preços maiores, isso vem acontecendo desde o ano 
passado. Neste ano, também iniciamos embarques mais robustos de soja por 
causa do tempo da safra, que foi plantada e colhida mais cedo em relação ao ano 
passado". (Valor Econômico, 02/03/22) 
 
 

 Segundo ele, do lado da importação a elevação se deve principalmente à alta de 
preços. "O volume ficou um pouco abaixo [em relação a fevereiro de 2021], com 
queda de 2,5%, ao passo que o preço foi 30,9% superior", destacou o 
subsecretário. (Valor Econômico, 02/03/22).  
 

 O conflito no Leste Europeu pode desacelerar mais o crescimento global, que já 
será menor do que em 2021, e elevar mais a inflação, com impacto no comércio 
internacional. Além disso, deve aumentar os preços dos combustíveis e das 
commodities. De um lado, isso prejudica o Brasil, que importa combustíveis. Mas 
favorece o país de outro, por conta da importância das commodities nas 
exportações (Valor Econômico, 28/02/22). 

 Para o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), é 
preocupante a perda de espaço nas exportações brasileiras em setores com maior 
intensidade tecnológica. Enquanto 72,4% das exportações da indústria de 
transformação são de bens de baixa e média-baixa intensidade tecnológica, menos 
de 30% são de alta e média-alta tecnologia. Na importação acontece o inverso. 
Essa tendência está se acentuando ao longo do tempo. Em 2013, os ramos de 
média-alta e alta tecnologia, em que se encaixam as indústrias de aeronaves, 
farmacêutica, automobilística e de máquinas e material elétrico, somavam 36,1% 
da exportação da indústria de transformação. Em 2021, a fatia foi de 27,6%. 
Enquanto a balança comercial como um todo fechou 2021 com superávit recorde, 
a indústria de transformação viu seu déficit se aprofundar para US$ 53,3 bilhões, o 
pior resultado desde 2015. Na pré-pandemia, em 2019, o saldo negativo foi de US$ 
42 bilhões, segundo dados do Iedi (Valor Econômico, 02/03/22). 
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 Em consequência disso, as exportações brasileiras de manufaturados estão 

perdendo competitividade até mesmo na América Latina, cedendo mercado para 
fornecedores asiáticos. Setores mais promissores e com maior competitividade 
deveriam ser alvo de políticas públicas de apoio para reconquistar o espaço 
perdido (Valor Econômico, 02/03/22) 

 A crise entre Rússia e Ucrânia realçou a importância da região em alguns setores 
básicos para a economia global. No curto prazo, os reflexos mais palpáveis do 
conflito serão a escassez de fertilizantes, a alta das cotações internacionais dos 
grãos e alguma redução na oferta de carnes de frango e suína. Para o Brasil, haverá 
efeitos negativos derivados da falta e do encarecimento de adubos e também do 
aumento do trigo importado, mas o país poderá se beneficiar da alta de soja e 
milho e também conseguir algum avanço no embarque de proteínas (Valor 
Econômico, 02/03/22). 

 Para o chefe de pesquisas econômicas na América Latina do Goldman Sachs, 
Alberto Ramos, o impacto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia será visto na 
inflação via commodities, e não no crescimento. “O primeiro trimestre ainda vai 
ser muito influenciado pela dinâmica da ômicron, que afetou a atividade em 
janeiro e houve um pequeno rebote em fevereiro”. Acrescentou “potencialmente, 
a implicação [do conflito entre Rússia e Ucrânia] será retroalimentar um pouco o 
processo inflacionário e fazer o Banco Central ser mais conservador pelo impacto 
no preço de commodities” (Valor Econômico, 02/03/22). 

Finanças Públicas 
 

 A Emenda à Constituição (PEC) 110/2019 que trata da reforma tributária deverá 
ser posta em discussão no período pós-carnaval depois da análise e apreciação das 
emendas apresentadas ao projeto.  

 O relator da matéria, senador Roberto Rocha (PSDB-MA), apresentou à Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), no último dia 23 de fevereiro, sua complementação 
de voto. Dentre algumas das mais relevantes mudanças ao relatório inicial está 
prevista a duplicação do período de transição de 20 para 40 anos dos atuais 
tributos, para o Imposto de Bens e Serviços (IBS) para estados e municípios. 
 

 Ainda segundo o relator tem havido amplo apoio da proposta tanto das três 
esferas de governo quanto pelos segmentos produtivos. Já foram analisadas mais 
de 200 emendas e acatadas de forma total ou parcial mais de 40 delas. 
 
   

 Nessa última reunião da Comissão participaram secretários estaduais de Fazenda 
dos estados do ES, GO, MG, MT, PE e CE, além de prefeitos e representantes de 
entidades interessadas no sentido de que se busque convergência sobre uma 
alternativa que combine técnica e o atendimento das demandas dos diversos 
segmentos sociais. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137699
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 Dentre algumas das propostas da relatoria à PEC110/2019 encontra-se o modelo 
do Imposto de Valor Agregado (IVA) Dual: a) IVA Federal (Contribuição sobre Bens 
e Serviços — CBS) + IVA Subnacional (Imposto sobre Bens e Serviços — IBS), b) a 
transição de sete anos para a adoção definitiva do IBS, c) a transição de 40 anos 
para implantação completa do IBS, por estados e municípios, com mecanismo de 
compensação entre os entes federativos, d) o Fundo de Desenvolvimento Regional 
financiado exclusivamente por recursos do IBS, e) a manutenção e garantia do 
tratamento favorecido da Zona Franca de Manaus, f) a manutenção do tratamento 
diferenciado para o Simples Nacional, g) regimes diferenciados para setores com 
modelo peculiar de apuração de tributos (a exemplo dos combustíveis e fumo), h) 
regimes favorecidos devem ser definidos por lei complementar, i) prazo de 
transição do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para o Imposto Seletivo 
(IS) que deve ser definido por lei ordinária;   
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) Projeção 2022
(1)

 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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