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CENÁRIO ECONÔMICO 

 

1.1 Cenário Internacional 

 
De acordo com a agência europeia de estatísticas Eurostat, a inflação na Eurozona (os 19 

países da União Europeia que adotaram a moeda comum) atingiu o maior resultado desde 

o início da série histórica, em 1979, mantendo a trajetória de alta e bateu um novo 

recorde em maio, com uma taxa de 8,1% em ritmo anual, estimulada pelo impacto da 

guerra na Ucrânia sobre os preços da energia e dos alimentos.  

 

A inflação da zona do euro iniciou em novembro do ano passado uma forte tendência de 

alta, devido ao aumento dos preços da energia, e a partir de então a cada mês 

estabeleceu um novo recorde da série histórica. No fim de fevereiro, no entanto, o início 

do conflito militar na Ucrânia agravou dramaticamente a tendência, por seu impacto 

sobre os preços da energia e os efeitos sobre o mercado mundial de alimentos.  

 

Ao considerar os componentes da inflação em maio, a Eurostat aponta que os preços da 

energia representaram em maio uma alta de 39,2%, acima dos 37,5% registrados em abril.  

Da mesma forma, os preços dos alimentos (em um conjunto estatístico que engloba 

alimentos, bebidas e tabaco) subiram 7,5%, contra 6,3% de abril.  

 

Além disso, a União Europeia adotou vários pacotes de sanções econômicas contra a 

Rússia pela guerra na Ucrânia. E analistas concordam que as medidas restritivas também 

terão efeito interno na economia do bloco. O impacto econômico do conflito na Ucrânia é 

de tal magnitude que a Comissão Europeia reduziu drasticamente sua previsão de 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022, de uma expectativa inicial de 4,0% 

para 2,7%, assim como elevou a projeção de taxa anual de inflação a 6,1%. 

 

O banco central da Rússia (CBR) cortou sua principal  taxa de juros em 3,0% e prometeu 

mais flexibilização como um sinal de confiança de que baniu qualquer ameaça de colapso 

financeiro. Mesmo assim, o CBR optou por não relaxar mais os controles de capital que 

impôs no início da guerra e alertou que “as condições externas continuam difíceis” para a 

economia. 

 

O PIB dos Estados Unidos retraiu 1,5% no primeiro trimestre de 2022 em termos 

anualizados, aponta a segunda estimativa do BEA (Bureau of Economic Analysis), órgão 
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ligado ao Departamento de Comércio americano, divulgada dia 26.  A primeira estimativa 

havia apontado queda de 1,4%, resultado muito abaixo da expectativa (que era de alta de 

1,1%). As projeções foram novamente frustradas, pois o consenso Refinitiv apontava que 

a revisão seria para melhor, para uma queda de 1,3%. 

 

O BEA diz que a segunda estimativa é baseada em dados mais completos do que os 

disponíveis no primeiro estudo, e que a queda maior “reflete principalmente as revisões 

para baixo do investimento em estoque privado e do investimento residencial, que foram 

parcialmente compensados por uma revisão para cima nos gastos dos consumidores”. 

 

O BEA reiterou que a retração no primeiro trimestre deste ano na comparação com o 

quarto trimestre de 2021 ocorreu devido ao ressurgimento de casos de Covid-19 nos 

Estados Unidos, causados pela variante Ômicron, e às reduções nos pagamentos 

assistenciais do governo relacionados à pandemia. 

 

1.2 Cenário Nacional 

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), 

divulgada dia 31 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que a 

taxa de desocupação ficou em 10,5% no trimestre encerrado em abril, a menor para esse 

trimestre desde 2015, quando foi de 8,1%. Em relação ao trimestre anterior, a taxa caiu 

0,7 ponto percentual (p.p.), e, no ano, a queda foi de 4,3 p.p.  

 

O número de pessoas ocupadas, de 96,5 milhões, é o maior da série histórica, iniciada em 

2012, e mostrou alta de 1,1% na comparação com o trimestre de novembro a janeiro e de 

10,3% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Isso equivale a um 

aumento de 1,1 milhão de pessoas no trimestre e de 9 milhões de ocupados no ano. Já a 

população desocupada, estimada em 11,3 milhões de pessoas, recuou 5,8% frente ao 

trimestre anterior, o que representa 699 mil pessoas a menos. No ano, a queda foi de 

25,3%, menos 3,8 milhões de pessoas desocupadas. 

 

Conforme destaca a coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE, 

Adriana Beringuy, “nesse trimestre, estamos diante da manutenção do processo de 

retração da taxa de desocupação, que vem ocorrendo desde o trimestre encerrado em 

julho de 2021, em função, principalmente, do avanço da população ocupada nos últimos 

trimestres”. Complementa a coordenadora que os aumentos da ocupação se deram nos 

grupamentos de Transporte, armazenagem e correio, Administração pública, defesa, 

seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais e Outros serviços. Os demais 

grupamentos ficaram estáveis. 
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O número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado foi de 35,2 

milhões de pessoas, subindo 2,0% (690 mil pessoas) frente ao trimestre anterior e 11,6% 

(acréscimo de 3,7 milhões de pessoas) na comparação anual. “Nesse trimestre, mantém-

se a trajetória de recuperação do emprego com carteira, com diversas atividades 

registrando expansão, principalmente no Comércio, reparação de veículos automotores e 

motocicletas e em Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, 

profissionais e administrativas”, explica Beringuy. 

 

A coordenadora de pesquisas destaca que, na série comparável, esse é o maior 

contingente com carteira desde o trimestre encerrado em abril de 2016 e a quarta 

expansão significativa consecutiva tanto no trimestre quanto no ano. Assim, a taxa de 

informalidade caiu de 40,4%, no trimestre anterior, para 40,1% da população ocupada, 

totalizando 38,7 milhões de trabalhadores informais. 

 

O rendimento real habitual foi apurado em R$ 2.569 no trimestre encerrado em abril, 

apresentando estabilidade frente ao trimestre anterior e queda de 7,9% em relação ao 

mesmo trimestre do ano anterior. Beringuy explica que a expansão da formalidade não 

seu traduziu em crescimento do rendimento: “Embora tenha havido crescimento da 

formalidade, não foi observada expansão do rendimento médio real do emprego com 

carteira assinada no setor privado. Além disso, houve queda no rendimento do setor 

público”, afirma. Já a massa de rendimento real habitual (R$ 242,9 bilhões) cresceu frente 

ao trimestre anterior e ficou estável na comparação anual. 

 
1.3 Cenário Baiano 
 
Responsável por 30% de todas as exportações baianas, o Governo do Estado trabalha para 

que a região Oeste da Bahia atraia novos investidores, fortaleça ainda mais a balança 

comercial e gere novos postos de trabalho para a população. Atualmente, dezenas de 

projetos, que estão em fase de implantação ou ampliação, possuem incentivos fiscais 

concedidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico (SDE). Juntos, esses empreendimentos representam investimento da ordem de 

R$ 18,1 bilhões. 

 

Para o secretário da SDE, José Nunes, “a região Oeste, compreendida pelos territórios do 

Velho Chico e das bacias do Rio Grande e do Rio Corrente, com 41 municípios, conta com 

38 projetos implantados ou ampliados de empresas incentivadas por benefícios fiscais, 

através da SDE. Somente no segmento de eletricidade e gás foram 18 empreendimentos 

que investiram quase R$ 8 bilhões. São investimentos vultosos na região e isso tudo é 

resultado de um trabalho realizado pela SDE, através de benefícios fiscais e do 

acompanhamento que se faz aqui na secretaria, vencendo barreiras como as questões 

ambientais e a disponibilidade de créditos”,. 
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José Nunes destacou ainda que, só no ano de 2021, foram quase R$ 3 bilhões exportados 

pela região Oeste, especialmente em soja, algodão e óleos vegetais. “São basicamente 

duas empresas, a Cargil Agrícola, e também a Bunge Alimentos. E todos esses produtos 

são destinados principalmente à China, que tem uma participação de quase 80% nessas 

exportações, seguida da França, com 11% e Alemanha. Dessa forma estão bem 

consolidadas a produção e a exportação no Oeste baiano”. A secretaria trabalha ainda na 

prospecção de outros segmentos, como produção de açúcar, por exemplo, no intuito de 

reforçar às exportações.   

 

Para facilitar a relação com o setor, a SDE vai implantar o Serviço de Atendimento ao 

Empreendedor (SAE), com unidades nos postos nas unidades da Rede SAC, para que os 

trâmites burocráticos próprios da atividade empresarial sejam realizados com mais fluidez 

e dinamismo.  

 

O fisco estadual vem melhorando continuamente a produtividade dos processos de 

trabalho e intensificado o relacionamento com os contribuintes com um dos parques mais 

avançados do país em tecnologia. Nos últimos anos, a adoção de novas tecnologias tem 

ocorrido em ritmo intenso. A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba) teve a 

capacidade de armazenamento de dados multiplicada em mais de dez vezes desde 2015, 

de 70 para 800 terabytes. Também passou a contar com um servidor de Big Data equipado 

para processar em segundos grandes volumes de dados, com uma sala-cofre e com 

recursos de mineração de dados de última geração. 

 

A fiscalização baseada no cruzamento de dados utiliza informações contidas nos 

documentos fiscais digitais, nas declarações enviadas pelos contribuintes do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e nos relatórios apurados junto às 

operadoras de cartões de crédito e débito, entre outras fontes. A modernização vem 

atuando também em favor das empresas. Os eventuais erros em declarações ou 

pagamentos identificados nessasmalhas fiscais são informados aos contribuintes via 

Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) e podem ser corrigidos por meio da 

autorregularização, de forma a evitar possíveis autuações ou sanções administrativas.  

 

Para se ter uma ideia do impacto dessa nova metodologia nos resultados da atuação do 

fisco baiano, nos três primeiros meses de 2022 só os contribuintes do Simples Nacional 

fizeram a autorregularização, por meio do DT-e, de R$ 717 milhões em receitas que foram 

alvo de notificações de inconsistências apontadas pelas malhas fiscais, o que resultou no 

pagamento de R$ 19,5 milhões devidos ao fisco. Ao todo, no período, foram verificados, 

via malha fiscal, 20,6 mil indícios de inconsistências. 
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“A melhoria dos processos de arrecadação e de combate à sonegação é um dos pilares no 

enfrentamento da crise econômica brasileira que se prolonga nos últimos anos, ao lado de 

um consistente trabalho de qualificação de gastos, que também foi implantado com êxito 

na Bahia”, afirma o secretário da Fazenda do Estado, Manoel Vitório. Ele esclarece que, 

junto com a nova infraestrutura tecnológica, a implantação de novos sistemas 

corporativos, entre os quais se destacam o e-Fiscalização e a Malha Fiscal Censitária, está 

diretamente relacionada com a melhoria da eficiência do fisco. 

 

A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 

ocorrências da semana. 

 

Agropecuária 

 

 Na semana passada, já havia máquinas começando a trabalhar, mas é a partir de 

agora que a colheita do algodão no Oeste da Bahia “engrena”, nos 303 mil 

hectares de lavouras ocupados pela cultura na região, na safra 2021/2022. A 

distribuição de chuvas fora do normal – com excesso no plantio e falta nos meses 

de fevereiro, março e abril – impactou na expectativa de produtividade e 

produção, de acordo com a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) 

(Abapa,2022).  

 

 A redução esperada, até o momento, deve ser em torno de 10%, com 

produtividade variando entre 280 e 300 arrobas de algodão por hectare, contra 

311 arrobas estimadas anteriormente, e produção de 530 mil toneladas de pluma 

(algodão beneficiado), ante as 588 mil toneladas originalmente aguardadas 

(Abapa,2022). 

 

 De acordo com o presidente da Abapa, Luiz Carlos Bergamaschi, a safra do algodão 

ainda deverá ser remuneradora para os produtores. Os insumos foram adquiridos 

em patamares de preço anteriores à guerra entre Rússia e Ucrânia, e o algodão foi 

comercializado em valores superiores a US$0,80 por libra-peso. Cerca de 70% da 

safra 2021/2022 já foram vendidos (Abapa,2022). 

 

 Para 2022/2023, contudo, a situação é mais preocupante. “Os preços de 

fertilizantes chegaram a triplicar. Ainda assim, boa parte das aquisições foi feita em 
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valores anteriores à guerra e acreditamos que mais da metade dos produtos 

demandados já estão nas propriedades”, afirma Bergamaschi (Abapa,2022). 

 

 Nesta safra, a boa notícia é que o bicudo-do-algodoeiro, principal praga das 

lavouras de algodão, se manteve em níveis baixos e sob controle. Já as lagartas 

helicoverpa e spodóptera apresentaram alguma resistência no final do ciclo, assim 

como a mancha de ramulária, mas sem grandes repercussões, segundo 

Bergamaschi (Abapa,2022). 

 

 “O cotonicultor do Oeste da Bahia é muito vigilante e age prontamente no 

combate às pragas e doenças. A Abapa e seus parceiros, como a Aiba, a Adab, a 

Fundação Bahia e a Embrapa, trabalham diuturnamente no monitoramento, 

combate e na conscientização do produtor. Sabemos que temos de conviver com 

esses problemas. O desafio é deixá-los em níveis controlados”, conclui 

(Abapa,2022). 

 

 

Indústria 

 

 O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre) 

subiu 2,3 pontos em maio, para 99,7 pontos, o maior nível desde dezembro de 

2021 (100,1 pontos). Na métrica de médias móveis trimestrais o índice avançou 1,0 

ponto após oito quedas consecutivas. O Índice Situação Atual (ISA) avançou 1,6 

ponto, para 100,4 pontos. O Índice de Expectativas (IE) subiu 3,0 pontos para 99,0 

pontos. Ambos retornam ao maior nível desde dezembro de 2021. O Nível de 

Utilização da Capacidade Instalada da Indústria aumentou 1,0 ponto percentual em 

maio, para 80,8%, o maior nível desde outubro de 2021 (FGV-IBRE, 27/05/2022).  

 

 O Índice de Confiança da Construção (ICST), da Fundação Getulio Vargas 

(FGV/Ibre), caiu 1,4 ponto em maio, para 96,3 pontos, após alta em abril. Em 

médias móveis trimestrais, o índice continua ainda em terreno positivo ao avançar 

0,9 ponto. A queda do ICST, no mês de maio, foi influenciada principalmente pela 

piora na avaliação sobre o momento atual. O Índice de Situação Atual (ISA-CST) 

recuou 1,9 ponto, para 92,5 pontos. Do lado das expectativas, o Índice de 
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Expectativas (IE-CST) retraiu 0,7 ponto, para 100,3 pontos, permanecendo ainda 

acima de 100 pontos (nível neutro) (FGV-IBRE, 26/05/2022). 

  

 No setor de gás, a 3R Petroleum anunciou que assinou um contrato de venda de 

gás natural produzido nos polos Recôncavo e Rio Ventura para a Companhia de 

Gás da Bahia (Bahiagás). O acordo tem vigência até dezembro de 2023 e pode ser 

prorrogado em comum acordo. O contrato prevê a venda inicial de 95 mil metros 

cúbicos por dia de gás natural, com incremento sequencial do volume entregue até 

205 mil metros cúbicos por dia em dezembro de 2022 (Valor Econômico, 

27/05/2022). 

 

 No setor de equipamentos eletrônicos, a última sondagem conjuntural realizada 

pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), mostrou que 

58% das empresas do setor relataram dificuldades de aquisição de componentes e 

matéria-prima. Alguns fabricantes elevaram estoques, mas ainda não em volume 

suficiente para aguentar muito tempo sem a chegada de novos componentes. O 

setor também convive com dificuldades em relação ao conflito entre Rússia e 

Ucrânia, grandes produtores de insumos para chips semicondutores. Na pesquisa, 

31% das empresas mostravam preocupação com o impacto. Para 45%, só no 

próximo ano o abastecimento deve ser regularizado (Valor Econômico, 

30/05/2022). 

 

 No setor de energia, o leilão A-4 viabilizou 29 empreendimentos, totalizando 

quase950 Megawatt (MW) de capacidade instalada. Os investimentos totais 

chegaram a R$ 7 bilhões. Celesc Geração, EDP Renováveis e Suzano foram algumas 

das geradoras que se destacaram no certame. Na fonte eólica, foram quatro usinas 

eólicas distribuídas nos estados da Bahia e Paraíba. Na Bahia, a EOLs Baraúna IV 

(41,5 MW) e XV (48,5 MW) vão demandar investimentos de R$ 241,1 milhões e R$ 

281,3 milhões respectivamente (Canal de Energia, 27/05/2022). 

 

 O consumo nacional de energia elétrica foi 43.123 Gigawatt-hora (GWh), o maior 

valor para o mês de abril de toda a série histórica, desde 2004. Na comparação 

interanual, o consumo nacional avançou 1,2% no mês, puxado pela classe 

comercial que cresceu 2 dígitos, superando a retração nas residências. Já o 

consumo de eletricidade na indústria expandiu na margem. No acumulado em 12 

meses, o consumo nacional de energia elétrica registrou 502.938 GWh, 
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crescimento de 3,4% comparado com o período imediatamente anterior (EPE, 

31/05/2022). 

 

 Todas as regiões do País anotaram retração no consumo de energia no mês: Sul (-

7,8%), Nordeste (-5,4%), Centro-Oeste (-3,3%), Sudeste (-1,9%) e Norte (-0,2%). 

Entre os Estados da Federação, Amapá (-25,4%), Mato Grosso do Sul (-11,0%), 

Paraná (-8,7%), Rio Grande do Sul (-8,6%), Ceará (-8,1%) e Bahia (-7,5%) tiveram as 

maiores reduções no consumo.  Nestes Estados foram registrados um volume de 

chuvas acima ao ocorrido em abril de 2021 (EPE, 31/05/2022). 

 

Comércio Varejista 

 

 O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) da Confederação Nacional 

do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra força em maio, levando os 

comerciantes ao otimismo.  O indicador atingiu 120,2 pontos, o maior nível desde 

dezembro de 2021, com variação positiva de 5,7%, na passagem mensal, e alta 

ainda maior, em comparação a maio de 2021, de 31,6% (CNC, 27/05/2022). 

 

 A CNC aponta que o índice utilizado pelo comerciante para avaliar as condições 

atuais do setor retornou à zona favorável ao alcançar 102,2 pontos, o maior nível 

desde abril de 2020. Já o índice Expectativas do Empresário do Comércio apontou 

o primeiro avanço de 3,7%, após quatro meses consecutivos de queda (CNC, 

27/05/2022). 

 

 Os dados do Icec mostram que a percepção sobre o nível dos estoques, no 

indicador Intenções de Investimento apresentou a melhor pontuação desde abril 

de 2020, apesar de os preços no atacado ainda estarem comprimido às margens e 

alterando a dinâmica de reabastecimento do comércio. Outro aspecto foi a 

melhora da confiança das empresas de pequeno porte. Enquanto o otimismo do 

grande varejo expandiu 10,2% no ano encerrado em maio, entre os pequenos 

empresários avançou 32,0%. Diante desse cenário, a CNC revisou para cima a 

projeção de crescimento das vendas em 2022, e espera um avanço de 1,5% (CNC, 

27/05/2022). 

 



 

9 

Semanal (26/05 a 01/06/2022) 
 

 O avanço das compras no varejo digital além de aumentar a pressão para diminuir 

os custos com os fretes nacionais e internacionais tem demandado embalagens de 

alta proteção mais leves e mais seguras. Para atender a demanda do consumo via 

e-commerce, as empresas fabricantes e distribuidoras estão cada vez mais se 

atentando a um aspecto importante para o sucesso de suas operações: a escolha 

de embalagens que garantam proteção dos itens durante o transporte para evitar 

avarias e prejuízos por conta de produtos danificados. Dado a essa necessidade, o 

conceito de embalagem iPack tem ganhado destaque nesse mercado (IBEVAR, 

27/05/2022). 

 

 Em maio, o Índice de Confiança do Comércio (Icom) do Instituto Brasileiro de 

Economia da FGV (FGV Ibre) avançou 7,4 pontos, ao passar de 85,9 para 93,3 

pontos, maior nível desde outubro de 2021 (94,2 pontos). Em média móveis 

trimestrais, o indicador subiu 2,1 pontos, o terceiro resultado positivo consecutivo 

(FGV IBRE, 30/05/2022).  

 

 A alta apresentada pelo Icom de maio foi disseminada em todos os seis principais 

segmentos da pesquisa. O resultado positivo no mês foi influenciado tanto pela 

melhora do Índice de Situação Atual (ISA-COM) quanto do Índice de Expectativas 

(IE-COM). O ISA-COM subiu 8,2 pontos, terceiro resultado positivo consecutivo, 

chegando a 101,1 pontos, maior valor desde agosto de 2021 (105,0 pontos). Já o 

IE-COM avançou 6,1 pontos, atingindo 85,7 pontos (FGV IBRE, 30/05/2022).  

 
 

Serviços & Turismo 
 

 O Índice de Movimentação Econômica de Salvador (Imec-SSA) calculado pela 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia da 

Secretaria do Planejamento, apontou crescimento de 3,7% em março de 2022, na 

comparação com o mês imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), 

mantendo a expansão registrada em fevereiro (5,9%). 

 

 Quatro das seis variáveis que compõem o indicador puxaram o índice para cima, 

com destaque para Passageiros no Aeroporto Internacional de Salvador (16,6%) 

que apontou a variação positiva mais expressiva, seguida por Passageiros de 

ônibus urbanos (12,5%), Combustíveis (3,1%) e Passageiros de ônibus 

intermunicipais (1,2%), Em contrapartida, Consumo de energia elétrica e Carga 
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portuária recuaram 2,2% e 0,2%, respectivamente (SEI). O indicador cresceu 

20,1%, em relação a março de 2021. Avançou 7,4% no acumulado do primeiro 

trimestre de 2022, quando comparado com o mesmo período de 2021. E, nos 

últimos doze meses, acumula alta de 20,4% (SEI). 

 

 Acre, Tocantins e Pará, que optaram pela não adesão a blocos regionais para a 

gestão do saneamento básico, correm o risco de ficar sem acesso a recursos do 

Orçamento Geral da União (OGU), bem como a financiamentos públicos federais 

(Caixa, BNDES ou FGTS) para investir no setor. O prazo para a conclusão desse 

processo era 31 de março. O governo federal chegou a criar incentivo financeiro 

para que os municípios aderissem à regionalização, considerada pela Agência 

Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) essencial para garantir a viabilidade 

econômico-financeira e ganhos de escala necessários para a universalização (Valor 

econômico). 

 

 Levantamento recente da Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias 

Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon Sindcon) mostra que, dos 

26 Estados da federação, 17 (Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande 

do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo) já têm leis de 

regionalização aprovadas e criaram blocos de municípios que poderão se converter 

em concessões. Em Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais a aprovação do projeto de 

lei ainda está em trâmite nas respectivas Assembleias Legislativas. Outros três (RJ, 

MS e AP) são considerados exceções por terem passado recentemente por 

processos de concessão dos serviços de água e esgoto (Valor econômico). 

 

 Dois anos de pandemia e o consequente desarranjo logístico global - agravado pela 

guerra na Ucrânia e pelos novos lockdowns na China - afetaram toda a cadeia de 

suprimentos dos produtos eletroeletrônicos. Mesmo com o adiamento do prazo de 

liberação do espectro de 3,5 Gigahertz (GHz) por dois meses, o ponto de atenção é 

se esse cenário poderá comprometer o início da ativação das novas redes. O 

próprio adiamento deu-se devido à falta de disponibilidade de filtros e 

amplificadores para a limpeza do espectro do 3,5 GHz. A situação é tão crítica que 

o tema é tabu entre os principais fabricantes - Nokia e Huawei não comentam 

questões ligadas a fabricação e logística. Para a maior parte dos fornecedores e 

operadoras, porém, o início da implantação do 5G em 2022 já está assegurado; 

mas há incertezas para a continuidade da implementação (Valor econômico). 
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 Na última sondagem conjuntural realizada pela Associação Brasileira da Indústria 

Elétrica e Eletrônica (Abinee), 58% das empresas do setor relataram dificuldades 

de aquisição de componentes e matéria-prima. Alguns fabricantes elevaram 

estoques, mas ainda não em volume suficiente para aguentar muito tempo sem a 

chegada de novos componentes. O setor também convive com dificuldades em 

relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, grandes produtores de insumos para 

chips semicondutores. Na pesquisa, 31% das empresas mostravam preocupação 

com o impacto. Para 45%, só no próximo ano o abastecimento deve ser 

regularizado (Valor econômico). 

 

 O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br), calculado pelo Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), subiu 1,0 ponto em maio, para 

115,9 pontos. “Após cair expressivamente no mês anterior, o Indicador de 

Incerteza acomoda em maio em nível ainda superior ao da elevada média de 114,4 

pontos observada nos cinco anos anteriores à pandemia (entre março de 2015 e 

fevereiro de 2020). O nível moderadamente elevado do IIE-Br reflete uma 

combinação de fatores internos e externos", afirma Anna Carolina Gouveia, 

economista do instituto (FGV Ibre). 

 

 "No front internacional, a escalada de inflação em diversos países, o conflito no 

leste Europeu e a desaceleração da economia chinesa são fontes relevantes de 

incerteza", acrescenta Anna. "No Brasil, a perda de poder aquisitivo da população 

diante da inflação, o elevado nível de endividamento das famílias e a piora das 

condições fiscais ao longo de 2022 levantam dúvidas quanto à continuidade dos 

resultados positivos para a atividade econômica como os do primeiro trimestre. 

Diante deste cenário desafiador para a conjuntura internacional e doméstica, o 

indicador deve continuar a oscilar em patamar elevado nos próximos meses”, 

destaca a economista (FGV). 

 

 Em janeiro, na Feira Internacional de Turismo de Madri (Fitur), o Governo do 

Estado iniciou a prospecção da retomada dos voos da Espanha para a Bahia, 

suspensos durante a pandemia. Na terça-feira (31), o diretor da companhia aérea 

espanhola Air Europa no Brasil, Gonzalo Romero, visitou o secretário estadual de 

Turismo, Maurício Bacelar, para confirmar a volta de dois voos semanais entre 

Madri e Salvador, a partir de 21 de dezembro; e iniciou a negociação com o 
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secretário para a abertura de um terceiro voo, na mesma rota, em junho de 2023. 

Eles também discutiram estratégias para a promoção das 13 zonas turísticas 

baianas, na Espanha e em outros mercados emissores europeus (Setur). 

 

 “A Bahia é um mercado prioritário e histórico para nós. Entendemos ser o 

momento oportuno para a retomada das operações. Faremos esse trabalho junto 

com agências de viagem, clientes e o governo baiano, para que seja um sucesso. Só 

estávamos operando em São Paulo, e a Bahia será o segundo estado brasileiro no 

roteiro da Air Europa ", pontuou o diretor Romero (Setur). 

 

 Bacelar ressaltou o esforço do Estado para a recomposição da malha aérea baiana, 

no pós-pandemia. " Uma satisfação ver o resultado do encontro que tivemos com 

a empresa na Fitur de Madri, em uma demonstração de confiança nas nossas 

ações para a retomada desses voos importantes, que fazem uma ponte entre a 

Europa e a Bahia. Convidamos a alta direção da Air Europa para uma visita a 

Salvador, quando reforçaremos essa parceria de bons resultados para o turismo 

baiano " (Setur). 

 

 

 O alinhamento de ações e a realização de estudos para o desenvolvimento do 

turismo rodoviário no Brasil foram assuntos, na última terça-feira (24.05), de 

reunião virtual do Grupo Técnico (GT) de Pontos de Apoio a Viajantes (PAV) e 

Caravanismo do Ministério do Turismo. Na ocasião, houve a discussão de temas 

como as tendências do setor, o mapeamento de eventuais atores necessários à 

viabilização de PAVs e a promoção de seminários (MTur). 

 

 A pauta também englobou pontos que serão tratados no 1º fórum “Integração dos 

Municípios do Corredor Bioceânico”, que começa na quinta-feira (26.05) em 

Campo Grande (MS). Promovido pelo Ministério das Relações Exteriores, o evento 

debaterá as perspectivas de negócios com concretização do projeto, que prevê a 

interligação terrestre entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, conectando portos 

nos oceanos Atlântico e Pacífico (MTur). 
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 O Grupo Técnico de Pontos de Apoio a Viajantes e Caravanismo foi criado no 

âmbito do Fórum de Mobilidade e Conectividade Turística (MOB-Tur). Instituído 

em setembro de 2020 pelo MTur, o colegiado, sob a coordenação da Secretaria 

Nacional de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões do Ministério do 

Turismo, discute e propõe políticas e estratégias para aperfeiçoar a mobilidade e a 

conectividade turística no país (MTur). 

 

Comércio Exterior 

 

 Em meio à crise alimentar global, o Brasil e a Índia apresentaram ontem propostas 

antagônicas envolvendo subsídios para formação de estoques públicos por razões 

de segurança alimentar, num duro confronto que pode ter impacto no mercado 

agrícola mundial (Valor econômico, 01/06/2022). 

 

 O tema deve causar turbulências na conferência de ministros dos mais de 160 

países-membros da Organização Mundial do Comércio (OMC), dentro de duas 

semanas em Genebra (Valor econômico, 01/06/2022). 

 

 De um lado, a Índia faz proposta maximalista com 75 copatrocinadores e espera 

que a situação de iminente crise de fome em várias partes do mundo possa 

impulsioná-la. Por sua vez, o Brasil apresentou sua proposta sozinho com apoio 

informal de países que representam pelo menos um terço das exportações 

agrícolas globais, buscando acomodar os africanos e outros países vulneráveis, mas 

deixando de fora os dois grandes países que fazem uso de subsídios agrícolas: 

China e Índia (Valor econômico, 01/06/2022). 

 

 Já a proposta do Brasil, reflete preocupação de exportadores com a utilização de 

uma situação de crise, como a atual, para se criar regras permanentes com efeito 

por décadas. Consideram que, em vez de ajudar na segurança alimentar, pode 

causar distorções significativas nos mercados (Valor econômico, 01/06/2022). 

 

 A proposta brasileira limita a autorização de subsídios para formar estoques 

públicos de alimentos apenas aos países em desenvolvimento em situação de 

vulnerabilidade de segurança alimentar, como os mais pobres e os importadores 
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líquidos de alimentos. Isso significa um universo de 71 países que poderiam se 

beneficiar. E exclui grandes emergentes como o próprio Brasil, China, Índia, 

Indonésia, África do Sul, Turquia, México, Argentina e Filipinas (Valor econômico, 

01/06/2022). 

 

 Os embarques brasileiros de soja devem somar 10,7 milhões de toneladas neste 

mês, estimou hoje a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), que 

atualiza semanalmente as suas projeções, calculadas com base na programação 

dos portos. O volume é 5% inferior à previsão da semana passada e 24,5% menor 

que o total embarcado em maio de 2021 (Valor econômico, 01/06/2022). 

 

 Segundo a entidade, os embarques de farelo de soja chegarão a 1,85 milhão de 

toneladas, volume 2,6% menor que o previsto na última semana e 9% superior ao 

de maio do ano passado. A Anec projeta que 1,09 milhões de toneladas de milho 

deixarão o país no mês de maio, 12% a menos do que o estimado anteriormente. A 

previsão para os embarques de trigo foi mantida em 109,1 mil toneladas. Em maio 

de 2021, o Brasil não exportou milho nem trigo (Valor econômico, 01/06/2022). 

 

Finanças Públicas 

 

 A Proposta de Emenda à Constituição (PEC 110/2019) que trata da reforma 

tributária voltou à pauta no último dia 31/05 quando se busca novo esforço e 

alinhamento para  votação;  

 

 Vale dizer que as últimas reuniões ocorreram no mês de março, momento em que 

foram apresentadas 252 sugestões, das quais 68 foram acatadas (total ou 

parcialmente) pelo relator da matéria, o Senador Roberto Rocha (PSDB-MA);  

 

 

Segundo a assessoria do relator, ele não deverá apresentar novo relatório, mas apenas 

ajustes visando não incorrer em novo pedido de vista regimental. Como é de 

conhecimento, o foco principal da Reforma se dá pela definição de um modelo 

dual de Imposto de Valor Agregado (IVA) em nível subnacional, definido pela 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137699
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junção do ICMS (estadual) e do ISS (municipal) formando a Contribuição sobre 

Bens e Serviço (IBS), a ser destinado a estados e municípios; 

 

No campo federal, a partir da arrecadação da União, a proposta é unificar a Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Cofins-Importação, o 

Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico (Cide – Combustíveis) e transformá-los na Contribuição sobre Bens e 

Serviços (CBS) ou o Imposto sobre Valor Agregado(IVA Federal);  

 

 Dentre alguns pontos de tensionamento e discussões parlamentares estão a 

compensação a ser feita para estados e regiões, o Fundo de Desenvolvimento 

Regional(FDR), além da solicitação de ajuste no texto sobre as tributações para 

cooperativas, tendo em vista algumas particularidades;  

 

 O Projeto de Lei 18/2022 que prevê um teto de 17% para o ICMS dos combustíveis, 

e da energia elétrica, foi aprovado no último dia 25 de maio na Câmara do 

Deputados, e deve ser apreciado no Senado em breve. Criticado por muitos 

governadores estima-se uma perda de arrecadação entre R$ 64 bilhões e R$ 83 

bilhões;  

 

 Segundo o Senador Rodrigo Pacheco será dada uma solução de forma que não se 

sacrifique nem consumidores, nem governadores sobre o preço dos combustíveis. 

Nesse sentido o PL 18/2022 poderá tomar dois caminhos - ou ir para o debate nas 

comissões permanentes ou ser votado diretamente pelo Plenário. Não se sabe ao 

certo se o PL será mantido de forma integral como veio da Câmara, ou se haverá 

alteração. A ideia é que, caso haja mudanças, será sempre no sentido de seu 

aprimoramento.  
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2022/2021 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) Projeção 2022
(1)  

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

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

 

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

 

Serviços (mar.) 15,3 14,6 16,6 10,3 12,6 13,8  
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Agricultura (abr.)
2 6,2    6,2 6,2 6,2 

 

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

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

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

 

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

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

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