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CENÁRIO ECONÔMICO
 

1.1 Cenário Internacional 

O crescimento econômico dos
vez que as empresas reabasteceram os estoques esgotados para atender à forte demanda 
por bens, ajudando a atividade do país a registrar seu melhor desempenho em quase 
quatro décadas. 

 O Produto Interno Bruto (PIB) americano aumentou a uma taxa anualizada de 6,9% no 
último trimestre, informou o Departamento de Comércio, dia 27, em sua estimativa 
preliminar do PIB, após um ritmo de crescimento de 2,3% no terceiro trimestre. A
economia cresceu 5,7% em 2021 como um todo, desempenho mais forte desde 1984. Em 
2020 havia registrado contração de 3,4%, maior queda em 74 anos.

O crescimento no ano passado foi alimentado por estímulos fiscais massivos, assim como 
juros muito baixos. O ímpeto, no entanto, parece ter desacelerado em dezembro em meio 
a um surto de infecções por Covid
para reduzir os gastos e interromper a atividade em fábricas e empresas de serviços.

O crescimento robusto do ano passado apoia a cúpula do Federal Reserve, o banco central 
dos Estados Unidos, em direção a elevação dos juros em março. O chair do Fed, Jerome 
Powell, disse a repórteres, após reunião de política monetária de dois dias, que "a 
economia não precisa mais de níveis altos e sustentados de apoio da política monetária" e 
que "em breve será apropriado aumentar" os juros.

Segundo estimativa preliminar divulgada pela agência de estatísticas da União Europeia, 
Eurostat, a economia da zona do euro cresceu 
base em dados trimestrais ajustados sazonalmente e ao calendário.
 
O crescimento econômico da zona do euro desacelerou no quarto trimestre de 2021 
contra os três meses anteriores, mas ainda registrou forte expansão anual uma vez que o 
bom desempenho de França e Itália compensaram um trimestre muito mais fraco na 
Alemanha. Dessa forma, a região se recuperou parcialmente das desastrosas perdas de 
2020, ano marcado pelos efeitos da pandemia de coronavírus. A queda de 6,4% em 2020 
foi a pior da série histórica da Eurostat.
 
No quarto trimestre de 2021, o PIB avançou 0,3% na ár
países da União Europeia (UE), na comparação com o trimestre anterior. Frente ao 4º 
trimestre de 2020, houve avanço de 4,6% na zona do euro e de 4,8% na UE. O resultado 
dos três últimos meses do ano representou uma desacele
terceiro trimestre de 2021, o PIB cresceu 2,3% na área do euro e 2,2% na UE, na 
comparação com o 2º trimestre.
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O crescimento econômico dos Estados Unidos acelerou no quarto trimestre de 2021, uma 
vez que as empresas reabasteceram os estoques esgotados para atender à forte demanda 
por bens, ajudando a atividade do país a registrar seu melhor desempenho em quase 

O Produto Interno Bruto (PIB) americano aumentou a uma taxa anualizada de 6,9% no 
último trimestre, informou o Departamento de Comércio, dia 27, em sua estimativa 
preliminar do PIB, após um ritmo de crescimento de 2,3% no terceiro trimestre. A
economia cresceu 5,7% em 2021 como um todo, desempenho mais forte desde 1984. Em 
2020 havia registrado contração de 3,4%, maior queda em 74 anos. 

O crescimento no ano passado foi alimentado por estímulos fiscais massivos, assim como 
ímpeto, no entanto, parece ter desacelerado em dezembro em meio 

a um surto de infecções por Covid-19, impulsionado pela variante Ômicron, que contribuiu 
para reduzir os gastos e interromper a atividade em fábricas e empresas de serviços.

sto do ano passado apoia a cúpula do Federal Reserve, o banco central 
dos Estados Unidos, em direção a elevação dos juros em março. O chair do Fed, Jerome 
Powell, disse a repórteres, após reunião de política monetária de dois dias, que "a 

isa mais de níveis altos e sustentados de apoio da política monetária" e 
que "em breve será apropriado aumentar" os juros. 

Segundo estimativa preliminar divulgada pela agência de estatísticas da União Europeia, 
economia da zona do euro cresceu 5,2% em 2021, em relação a 2020, com 

base em dados trimestrais ajustados sazonalmente e ao calendário. 

O crescimento econômico da zona do euro desacelerou no quarto trimestre de 2021 
contra os três meses anteriores, mas ainda registrou forte expansão anual uma vez que o 
bom desempenho de França e Itália compensaram um trimestre muito mais fraco na 

Dessa forma, a região se recuperou parcialmente das desastrosas perdas de 
2020, ano marcado pelos efeitos da pandemia de coronavírus. A queda de 6,4% em 2020 
foi a pior da série histórica da Eurostat. 

No quarto trimestre de 2021, o PIB avançou 0,3% na área do euro e 0,4% no conjunto de 
países da União Europeia (UE), na comparação com o trimestre anterior. Frente ao 4º 
trimestre de 2020, houve avanço de 4,6% na zona do euro e de 4,8% na UE. O resultado 
dos três últimos meses do ano representou uma desaceleração da recuperação. No 
terceiro trimestre de 2021, o PIB cresceu 2,3% na área do euro e 2,2% na UE, na 
comparação com o 2º trimestre. 

Estados Unidos acelerou no quarto trimestre de 2021, uma 
vez que as empresas reabasteceram os estoques esgotados para atender à forte demanda 
por bens, ajudando a atividade do país a registrar seu melhor desempenho em quase 

O Produto Interno Bruto (PIB) americano aumentou a uma taxa anualizada de 6,9% no 
último trimestre, informou o Departamento de Comércio, dia 27, em sua estimativa 
preliminar do PIB, após um ritmo de crescimento de 2,3% no terceiro trimestre. A 
economia cresceu 5,7% em 2021 como um todo, desempenho mais forte desde 1984. Em 

O crescimento no ano passado foi alimentado por estímulos fiscais massivos, assim como 
ímpeto, no entanto, parece ter desacelerado em dezembro em meio 

19, impulsionado pela variante Ômicron, que contribuiu 
para reduzir os gastos e interromper a atividade em fábricas e empresas de serviços. 

sto do ano passado apoia a cúpula do Federal Reserve, o banco central 
dos Estados Unidos, em direção a elevação dos juros em março. O chair do Fed, Jerome 
Powell, disse a repórteres, após reunião de política monetária de dois dias, que "a 

isa mais de níveis altos e sustentados de apoio da política monetária" e 

Segundo estimativa preliminar divulgada pela agência de estatísticas da União Europeia, 
5,2% em 2021, em relação a 2020, com 

O crescimento econômico da zona do euro desacelerou no quarto trimestre de 2021 
contra os três meses anteriores, mas ainda registrou forte expansão anual uma vez que o 
bom desempenho de França e Itália compensaram um trimestre muito mais fraco na 

Dessa forma, a região se recuperou parcialmente das desastrosas perdas de 
2020, ano marcado pelos efeitos da pandemia de coronavírus. A queda de 6,4% em 2020 

ea do euro e 0,4% no conjunto de 
países da União Europeia (UE), na comparação com o trimestre anterior. Frente ao 4º 
trimestre de 2020, houve avanço de 4,6% na zona do euro e de 4,8% na UE. O resultado 

ração da recuperação. No 
terceiro trimestre de 2021, o PIB cresceu 2,3% na área do euro e 2,2% na UE, na 
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A Eurostat destacou que essas estimativas preliminares do PIB são baseadas em fontes de 
dados ainda incompletas e sujei
dia 15 de fevereiro. A economia europeia iniciou um processo de recuperação a partir do 
segundo trimestre de 2020, mas persistem as preocupações com o impacto da pandemia 
na cadeia de abastecimento 
Ômicron gerou dúvidas sobre a capacidade da economia europeia de manter o atual ritmo 
de crescimento. 
 
A taxa de desemprego da 
dezembro, segundo dados com ajustes sazonais divulgados pela agência oficial de 
estatísticas da União Europeia, a Eurostat.
 
O dado de novembro foi revisado para baixo, de 7,2
que havia 11,481 milhões de desempregados na zona do euro em dezembro do ano 
passado. Em relação a novembro, o número de pessoas sem emprego na região teve 
queda de 185 mil. 
 

1.2 Cenário Nacional 

O Confaz (Comitê Nacional de 
de 2022, ou seja, por mais dois meses, o congelamento do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado sobre os combustíveis.

A decisão, que foi tomada por unanimidade, com voto
Fazenda dos estados e do Distrito Federal. Os governadores chegaram a anunciar, em 
meados do mês de janeiro, que o congelamento do ICMS sobre combustíveis
renovado, mas depois recuaram.

Em comunicado, os secretários de Fazenda informaram, porém, que os governadores 
defenderam que sejam cri
combustíveis, como um fundo de equalização de preços". Eles avaliaram, ainda, que só o 
congelamento do ICMS "não é suficiente para impedir os reajustes dos combustíveis, visto 
que os elementos centrais dos aumentos são a variação do dólar e a política da Petrobras 
de paridade com o mercado internacional do petróleo".

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), 
divulgada dia 28 pelo Instituto Brasileiro de Ge
taxa de desocupação caiu para 11,6% no trimestre encerrado em novembro, recuo de 1,6 
ponto percentual na comparação com o trimestre anterior. O número de desempregados 
diminuiu 10,6% nesse mesmo período, chegando 
milhão de pessoas. Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, houve queda 
de 14,5%, o que representa 2,1 milhões a menos em busca de trabalho. 
 
“Esse crescimento pode estar refletindo a sazonalidade dos meses d
em que as atividades relacionadas principalmente a comércio e serviços tendem a 
aumentar as contratações”, explica a coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, 
Adriana Beringuy. Com isso, o nível de ocupação, percentual de pessoas
população em idade de trabalhar, foi estimado em 55,1%, um aumento de 1,7 ponto 
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A Eurostat destacou que essas estimativas preliminares do PIB são baseadas em fontes de 
dados ainda incompletas e sujeitas a revisões. A próxima divulgação está prevista para o 
dia 15 de fevereiro. A economia europeia iniciou um processo de recuperação a partir do 
segundo trimestre de 2020, mas persistem as preocupações com o impacto da pandemia 
na cadeia de abastecimento nos países do bloco. Além disso, a propagação da variante 
Ômicron gerou dúvidas sobre a capacidade da economia europeia de manter o atual ritmo 

 Zona do Euro caiu de 7,1% em novembro de 2021 para 7% em 
dezembro, segundo dados com ajustes sazonais divulgados pela agência oficial de 
estatísticas da União Europeia, a Eurostat. 

O dado de novembro foi revisado para baixo, de 7,2% originalmente. A Eurostat estima 
que havia 11,481 milhões de desempregados na zona do euro em dezembro do ano 
passado. Em relação a novembro, o número de pessoas sem emprego na região teve 

Confaz (Comitê Nacional de Política Fazendária) aprovou a prorrogação até 31 de março 
de 2022, ou seja, por mais dois meses, o congelamento do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado sobre os combustíveis. 

A decisão, que foi tomada por unanimidade, com voto favorável dos 27 secretários de 
Fazenda dos estados e do Distrito Federal. Os governadores chegaram a anunciar, em 
meados do mês de janeiro, que o congelamento do ICMS sobre combustíveis

, mas depois recuaram. 

Em comunicado, os secretários de Fazenda informaram, porém, que os governadores 
defenderam que sejam criadas "soluções estruturais para a estabilização dos preços dos 
combustíveis, como um fundo de equalização de preços". Eles avaliaram, ainda, que só o 
congelamento do ICMS "não é suficiente para impedir os reajustes dos combustíveis, visto 

centrais dos aumentos são a variação do dólar e a política da Petrobras 
de paridade com o mercado internacional do petróleo". 

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), 
divulgada dia 28 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a 
taxa de desocupação caiu para 11,6% no trimestre encerrado em novembro, recuo de 1,6 
ponto percentual na comparação com o trimestre anterior. O número de desempregados 
diminuiu 10,6% nesse mesmo período, chegando a 12,4 milhões. É uma redução de 1,5 
milhão de pessoas. Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, houve queda 
de 14,5%, o que representa 2,1 milhões a menos em busca de trabalho. 

“Esse crescimento pode estar refletindo a sazonalidade dos meses do fim de ano, período 
em que as atividades relacionadas principalmente a comércio e serviços tendem a 
aumentar as contratações”, explica a coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, 
Adriana Beringuy. Com isso, o nível de ocupação, percentual de pessoas
população em idade de trabalhar, foi estimado em 55,1%, um aumento de 1,7 ponto 

A Eurostat destacou que essas estimativas preliminares do PIB são baseadas em fontes de 
tas a revisões. A próxima divulgação está prevista para o 

dia 15 de fevereiro. A economia europeia iniciou um processo de recuperação a partir do 
segundo trimestre de 2020, mas persistem as preocupações com o impacto da pandemia 

nos países do bloco. Além disso, a propagação da variante 
Ômicron gerou dúvidas sobre a capacidade da economia europeia de manter o atual ritmo 

caiu de 7,1% em novembro de 2021 para 7% em 
dezembro, segundo dados com ajustes sazonais divulgados pela agência oficial de 

% originalmente. A Eurostat estima 
que havia 11,481 milhões de desempregados na zona do euro em dezembro do ano 
passado. Em relação a novembro, o número de pessoas sem emprego na região teve 

Política Fazendária) aprovou a prorrogação até 31 de março 
de 2022, ou seja, por mais dois meses, o congelamento do Imposto Sobre Circulação de 

favorável dos 27 secretários de 
Fazenda dos estados e do Distrito Federal. Os governadores chegaram a anunciar, em 
meados do mês de janeiro, que o congelamento do ICMS sobre combustíveis não seria 

Em comunicado, os secretários de Fazenda informaram, porém, que os governadores 
adas "soluções estruturais para a estabilização dos preços dos 

combustíveis, como um fundo de equalização de preços". Eles avaliaram, ainda, que só o 
congelamento do ICMS "não é suficiente para impedir os reajustes dos combustíveis, visto 

centrais dos aumentos são a variação do dólar e a política da Petrobras 

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), 
ografia e Estatística (IBGE) mostram que a 

taxa de desocupação caiu para 11,6% no trimestre encerrado em novembro, recuo de 1,6 
ponto percentual na comparação com o trimestre anterior. O número de desempregados 

a 12,4 milhões. É uma redução de 1,5 
milhão de pessoas. Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, houve queda 
de 14,5%, o que representa 2,1 milhões a menos em busca de trabalho.  

o fim de ano, período 
em que as atividades relacionadas principalmente a comércio e serviços tendem a 
aumentar as contratações”, explica a coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, 
Adriana Beringuy. Com isso, o nível de ocupação, percentual de pessoas ocupadas na 
população em idade de trabalhar, foi estimado em 55,1%, um aumento de 1,7 ponto 
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percentual frente ao trimestre anterior.
 
Assim como nos trimestres anteriores, o número de empregados com carteira de trabalho 
assinada no setor privado aumentou.
encerrado em agosto, o que representa 1,3 milhão de pessoas. “No setor privado, os 
segmentos de comércio, indústria, saúde e educação e de tecnologia da informação e 
comunicação foram os que mais expandiram a 
carteira assinada”, diz a pesquisadora.
 
A taxa de informalidade foi de 40,6% e se manteve estável frente ao trimestre anterior, 
mas houve aumento no número de trabalhadores informais. “Do crescimento de 3,2 
milhões de trabalhadores no número de pessoas ocupadas, 43% vieram do trabalho 
informal. Então, embora a informalidade continue se destacando na expansão da 
ocupação, a participação do trabalho formal no setor privado vem aumentando e 
contribuindo também para a recuperação da ocupação no país”, afirma Beringuy.
 
Enquanto a massa de rendimento 
R$ 227 bilhões, o rendimento real habitual caiu 4,5% frente ao trimestre anterior e 11,4% 
em relação ao mesmo trimestre de 2020. Ele foi estimado em R$ 2.444no trimestre 
encerrado em novembro, o menor já
em 2012. “Isso significa que, apesar de haver um aumento expressivo na ocupação, as 
pessoas que estão sendo inseridas no mercado de trabalho ganham menos. Além disso, há 
o efeito inflacionário, que inf
trabalhadores”, explica Beringuy.
 
O Brasil perdeu 265.811 vagas de
mas encerrou 2021 com crescimento, segundo os dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) divulgados dia 31. Ao todo, foram 1.437.910 
admissões e 1.703.721 demissões. Os dados apontam ainda que o país registrou a geração 
de 2.730.597 vagas de emprego formal no ano de 2021. O saldo no ano foi de 20.699.802 
admissões e 17.969.205 demissões. O número é o maior saldo positivo registrado para 
anos fechados de toda a série histórica do Caged, iniciada em 2010.
 
O Caged também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 1.793,34 em 
dezembro do ano passado, o que
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), de R$ 115,85 em relação a 
dezembro de 2020 (R$ 1.909,19). Em novembro do ano passado, o salário médio de 
admissão estava em R$ 1.791,83.

Os dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada dia 2 pelo IBGE, apontam que a 
produção industrial cresceu 2,9% na passagem de novembro para dezembro. No mês 
anterior, a indústria havia registrado variação nula (0,0%), o que interrompeu cinco meses 
consecutivos de queda. Com o resultado de dezembro, o setor se encontra 0,9% abaixo do 
patamar de fevereiro de 2020, no cenário pré
registrado em maio de 2011. Na comparação com dezembro do ano anterior, a produção 
industrial caiu 5,0%. No ano, houve ganho acumulado de 3,9%. 
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percentual frente ao trimestre anterior. 

Assim como nos trimestres anteriores, o número de empregados com carteira de trabalho 
assinada no setor privado aumentou. O crescimento foi de 4,0% frente ao trimestre 
encerrado em agosto, o que representa 1,3 milhão de pessoas. “No setor privado, os 
segmentos de comércio, indústria, saúde e educação e de tecnologia da informação e 
comunicação foram os que mais expandiram a sua ocupação com trabalhadores com 
carteira assinada”, diz a pesquisadora. 

A taxa de informalidade foi de 40,6% e se manteve estável frente ao trimestre anterior, 
mas houve aumento no número de trabalhadores informais. “Do crescimento de 3,2 
milhões de trabalhadores no número de pessoas ocupadas, 43% vieram do trabalho 

Então, embora a informalidade continue se destacando na expansão da 
ocupação, a participação do trabalho formal no setor privado vem aumentando e 
contribuindo também para a recuperação da ocupação no país”, afirma Beringuy.

Enquanto a massa de rendimento real habitual permaneceu estável, ao ser estimada em 
R$ 227 bilhões, o rendimento real habitual caiu 4,5% frente ao trimestre anterior e 11,4% 
em relação ao mesmo trimestre de 2020. Ele foi estimado em R$ 2.444no trimestre 
encerrado em novembro, o menor já registrado pela série histórica da pesquisa, iniciada 
em 2012. “Isso significa que, apesar de haver um aumento expressivo na ocupação, as 
pessoas que estão sendo inseridas no mercado de trabalho ganham menos. Além disso, há 
o efeito inflacionário, que influencia na queda do rendimento real recebido pelos 
trabalhadores”, explica Beringuy. 

O Brasil perdeu 265.811 vagas de emprego com carteira assinada no mês de dezembro, 
mas encerrou 2021 com crescimento, segundo os dados do Cadastro Geral de 

esempregados (Caged) divulgados dia 31. Ao todo, foram 1.437.910 
admissões e 1.703.721 demissões. Os dados apontam ainda que o país registrou a geração 
de 2.730.597 vagas de emprego formal no ano de 2021. O saldo no ano foi de 20.699.802 

.205 demissões. O número é o maior saldo positivo registrado para 
anos fechados de toda a série histórica do Caged, iniciada em 2010. 

O Caged também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 1.793,34 em 
dezembro do ano passado, o que representa queda real, com os valores sendo corrigidos 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), de R$ 115,85 em relação a 
dezembro de 2020 (R$ 1.909,19). Em novembro do ano passado, o salário médio de 
admissão estava em R$ 1.791,83. 

dustrial Mensal (PIM), divulgada dia 2 pelo IBGE, apontam que a 
produção industrial cresceu 2,9% na passagem de novembro para dezembro. No mês 
anterior, a indústria havia registrado variação nula (0,0%), o que interrompeu cinco meses 

Com o resultado de dezembro, o setor se encontra 0,9% abaixo do 
patamar de fevereiro de 2020, no cenário pré-pandemia, e 17,7% abaixo do nível recorde, 
registrado em maio de 2011. Na comparação com dezembro do ano anterior, a produção 

. No ano, houve ganho acumulado de 3,9%.  

Assim como nos trimestres anteriores, o número de empregados com carteira de trabalho 
O crescimento foi de 4,0% frente ao trimestre 

encerrado em agosto, o que representa 1,3 milhão de pessoas. “No setor privado, os 
segmentos de comércio, indústria, saúde e educação e de tecnologia da informação e 

sua ocupação com trabalhadores com 

A taxa de informalidade foi de 40,6% e se manteve estável frente ao trimestre anterior, 
mas houve aumento no número de trabalhadores informais. “Do crescimento de 3,2 
milhões de trabalhadores no número de pessoas ocupadas, 43% vieram do trabalho 

Então, embora a informalidade continue se destacando na expansão da 
ocupação, a participação do trabalho formal no setor privado vem aumentando e 
contribuindo também para a recuperação da ocupação no país”, afirma Beringuy. 

real habitual permaneceu estável, ao ser estimada em 
R$ 227 bilhões, o rendimento real habitual caiu 4,5% frente ao trimestre anterior e 11,4% 
em relação ao mesmo trimestre de 2020. Ele foi estimado em R$ 2.444no trimestre 

registrado pela série histórica da pesquisa, iniciada 
em 2012. “Isso significa que, apesar de haver um aumento expressivo na ocupação, as 
pessoas que estão sendo inseridas no mercado de trabalho ganham menos. Além disso, há 

luencia na queda do rendimento real recebido pelos 

com carteira assinada no mês de dezembro, 
mas encerrou 2021 com crescimento, segundo os dados do Cadastro Geral de 

esempregados (Caged) divulgados dia 31. Ao todo, foram 1.437.910 
admissões e 1.703.721 demissões. Os dados apontam ainda que o país registrou a geração 
de 2.730.597 vagas de emprego formal no ano de 2021. O saldo no ano foi de 20.699.802 

.205 demissões. O número é o maior saldo positivo registrado para 

O Caged também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 1.793,34 em 
ueda real, com os valores sendo corrigidos 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), de R$ 115,85 em relação a 
dezembro de 2020 (R$ 1.909,19). Em novembro do ano passado, o salário médio de 

dustrial Mensal (PIM), divulgada dia 2 pelo IBGE, apontam que a 
produção industrial cresceu 2,9% na passagem de novembro para dezembro. No mês 
anterior, a indústria havia registrado variação nula (0,0%), o que interrompeu cinco meses 

Com o resultado de dezembro, o setor se encontra 0,9% abaixo do 
pandemia, e 17,7% abaixo do nível recorde, 

registrado em maio de 2011. Na comparação com dezembro do ano anterior, a produção 
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O gerente da pesquisa, André Macedo, destaca que o resultado do fechamento do ano 
reflete a perda de ritmo da indústria no decorrer de 2021. “É o primeiro resultado positivo 
depois de dois anos. Em 2019, o acumulad
2021, houve uma característica decrescente ao longo do ano, uma vez que houve ganho 
acumulado de 13,0% no primeiro semestre e, posteriormente, o setor industrial mostrou 
redução de fôlego. Os resultados positiv
com uma base de comparação muito depreciada, já que em 2020 houve perdas bastante 
intensas para a indústria”, explica Macedo.

Já o segundo semestre do ano, cujo resultado acumulado foi de 
comparação mais elevada. “Além disso, há os reflexos da pandemia no processo 
produtivo, como o encarecimento dos custos de produção e falta de matérias
também, pelo lado da demanda doméstica, inflação em patamares mais elevados e o 
mercado de trabalho que, embora tenha mostrado algum grau de recuperação, ainda é 
muito caracterizado pela precarização das condições de emprego, com pagamento de 
salários menores”, diz o pesquisador.
 
No acumulado do ano, a indústria teve resultados positivos em três
categorias econômicas e em 18 das 26 atividades investigadas pela pesquisa, com 
destaque para veículos automotores, reboques e carrocerias (20,3%), máquinas e 
equipamentos (24,1%) e metalurgia (15,4%).

O setor público consolidado regist
informou dia 31 o Banco Central. Trata
que reúne as contas da União, dos estados e das empresas estatais, desde 2013. O 
resultado positivo da conta no ano
estados. De acordo com o Banco Central, em 2021: estados,
estatais: superávit de R$ 2,9 bilhões e União:

Em 2020, a conta do setor público consolidado
resultado, registrado no prim
pelos reflexos da Covid-19 na economia brasileira e pelo aumento das despesas públicas 
em ações voltadas para aliviar esse impacto, como o pagamento do

Segundo divulgou o Instituto Brasileiro de Economia daFundação Getulio Vargas (FGV 
Ibre), o Índice de Confiança Empresarial (ICE) caiu 2,5 pontos em janeiro, para 91,6 
pontos. Trata-se do menor nível desde abril de 2021 (89,6 pontos); na métrica de médias 
móveis trimestrais, o indicador recuou pela quarta vez seguida. O Índice consolida os 
índices de confiança dos quatro setores cobertos pelas Sondagens Empresariais 
produzidas pela FGV Ibre: Indústria, Serviços, Comércio e Cons

A confiança empresarial subiu em apenas 11 dos 49 segmentos em janeiro, uma queda da 
disseminação frente aos 21 segmentos de dezembro. As quedas mais intensas foram 
registradas na confiança de serviços (
Indústria (-1,7pts.) e Comércio (
 
Em janeiro, houve piora expressiva nas avaliações sobre a situação atual e nas 
expectativas para os próximos meses. O Índice de Situação Atual Empresarial (ISA
4,5 pontos, para 91,3 pontos, meno
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O gerente da pesquisa, André Macedo, destaca que o resultado do fechamento do ano 
reflete a perda de ritmo da indústria no decorrer de 2021. “É o primeiro resultado positivo 
depois de dois anos. Em 2019, o acumulado do ano foi de -1,1% e em 2020, de 
2021, houve uma característica decrescente ao longo do ano, uma vez que houve ganho 
acumulado de 13,0% no primeiro semestre e, posteriormente, o setor industrial mostrou 
redução de fôlego. Os resultados positivos dos primeiros meses do ano tinham relação 
com uma base de comparação muito depreciada, já que em 2020 houve perdas bastante 
intensas para a indústria”, explica Macedo. 

Já o segundo semestre do ano, cujo resultado acumulado foi de -3,4%, tinha uma base d
comparação mais elevada. “Além disso, há os reflexos da pandemia no processo 
produtivo, como o encarecimento dos custos de produção e falta de matérias
também, pelo lado da demanda doméstica, inflação em patamares mais elevados e o 

rabalho que, embora tenha mostrado algum grau de recuperação, ainda é 
muito caracterizado pela precarização das condições de emprego, com pagamento de 
salários menores”, diz o pesquisador. 

No acumulado do ano, a indústria teve resultados positivos em três 
categorias econômicas e em 18 das 26 atividades investigadas pela pesquisa, com 
destaque para veículos automotores, reboques e carrocerias (20,3%), máquinas e 
equipamentos (24,1%) e metalurgia (15,4%). 

O setor público consolidado registrou superávit primário de R$ 64,7 bilhões em 2021, 
informou dia 31 o Banco Central. Trata-se do primeiro resultado positivo desse indicador, 
que reúne as contas da União, dos estados e das empresas estatais, desde 2013. O 
resultado positivo da conta no ano passado se deveu a um forte superávit registrado pelos 
estados. De acordo com o Banco Central, em 2021: estados, superávit de R$ 97,7 bilhões; 

superávit de R$ 2,9 bilhões e União: déficit de R$ 35,9 bilhões.

Em 2020, a conta do setor público consolidado foi deficitária, em R$ 703 bilhões
resultado, registrado no primeiro ano da pandemia do novo coronavírus, foi influenciado 

19 na economia brasileira e pelo aumento das despesas públicas 
em ações voltadas para aliviar esse impacto, como o pagamento do auxílio emergencial.

tuto Brasileiro de Economia daFundação Getulio Vargas (FGV 
Ibre), o Índice de Confiança Empresarial (ICE) caiu 2,5 pontos em janeiro, para 91,6 

se do menor nível desde abril de 2021 (89,6 pontos); na métrica de médias 
dicador recuou pela quarta vez seguida. O Índice consolida os 

índices de confiança dos quatro setores cobertos pelas Sondagens Empresariais 
Ibre: Indústria, Serviços, Comércio e Construção. 

A confiança empresarial subiu em apenas 11 dos 49 segmentos em janeiro, uma queda da 
disseminação frente aos 21 segmentos de dezembro. As quedas mais intensas foram 
registradas na confiança de serviços (-4,3 pts.) e da construção (-3,9 pts.), segui

1,7pts.) e Comércio (-0,4 pts.). 

Em janeiro, houve piora expressiva nas avaliações sobre a situação atual e nas 
expectativas para os próximos meses. O Índice de Situação Atual Empresarial (ISA
4,5 pontos, para 91,3 pontos, menor nível desde abril de 2021 (87,8 pontos). O Índice de 

O gerente da pesquisa, André Macedo, destaca que o resultado do fechamento do ano 
reflete a perda de ritmo da indústria no decorrer de 2021. “É o primeiro resultado positivo 

1,1% e em 2020, de -4,5%. Em 
2021, houve uma característica decrescente ao longo do ano, uma vez que houve ganho 
acumulado de 13,0% no primeiro semestre e, posteriormente, o setor industrial mostrou 

os dos primeiros meses do ano tinham relação 
com uma base de comparação muito depreciada, já que em 2020 houve perdas bastante 

3,4%, tinha uma base de 
comparação mais elevada. “Além disso, há os reflexos da pandemia no processo 
produtivo, como o encarecimento dos custos de produção e falta de matérias-primas, e 
também, pelo lado da demanda doméstica, inflação em patamares mais elevados e o 

rabalho que, embora tenha mostrado algum grau de recuperação, ainda é 
muito caracterizado pela precarização das condições de emprego, com pagamento de 

 das quatro grandes 
categorias econômicas e em 18 das 26 atividades investigadas pela pesquisa, com 
destaque para veículos automotores, reboques e carrocerias (20,3%), máquinas e 

rou superávit primário de R$ 64,7 bilhões em 2021, 
se do primeiro resultado positivo desse indicador, 

que reúne as contas da União, dos estados e das empresas estatais, desde 2013. O 
forte superávit registrado pelos 

superávit de R$ 97,7 bilhões; 
déficit de R$ 35,9 bilhões. 

foi deficitária, em R$ 703 bilhões. Esse 
eiro ano da pandemia do novo coronavírus, foi influenciado 

19 na economia brasileira e pelo aumento das despesas públicas 
auxílio emergencial. 

tuto Brasileiro de Economia daFundação Getulio Vargas (FGV 
Ibre), o Índice de Confiança Empresarial (ICE) caiu 2,5 pontos em janeiro, para 91,6 

se do menor nível desde abril de 2021 (89,6 pontos); na métrica de médias 
dicador recuou pela quarta vez seguida. O Índice consolida os 

índices de confiança dos quatro setores cobertos pelas Sondagens Empresariais 
 

A confiança empresarial subiu em apenas 11 dos 49 segmentos em janeiro, uma queda da 
disseminação frente aos 21 segmentos de dezembro. As quedas mais intensas foram 

3,9 pts.), seguido pela 

Em janeiro, houve piora expressiva nas avaliações sobre a situação atual e nas 
expectativas para os próximos meses. O Índice de Situação Atual Empresarial (ISA-E) caiu 

r nível desde abril de 2021 (87,8 pontos). O Índice de 
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Expectativas (IE-E) caiu 3,0 pontos, para 91,4 pontos, menor valor desde março de 2021 
(85,2 pontos). Ambos recuaram pela terceira vez consecutiva e acumulam perda de mais 
de oito pontos nesse período,
resultado preocupa já que os segmentos mais dependentes de consumo presencial 
empregam muito e somente agora estavam conseguindo retornar a níveis de confiança 
comparáveis com os do período pré
FGV. 
Com inflação resistente e que tende a estourar novamente a meta deste ano, o Comitê de 
Política Monetária (Copom), do Banco Central, elevou mais uma vez a taxa básica de juros 
(Selic) em 1,5 ponto percentual, a 10,75% ao ano. A Selic não ficava em dois díg
julho de 2017, quando estava em 10,25%. 
Após anunciar a 8ª alta consecutiva, o Copom sinalizou que continuará a subir os juros, 
mas em um ritmo menor. Reforçou que a Selic deve avançar “significativamente em 
território contracionista” (para esf
intenção de prolongar o ciclo de aperto além do pico de 12% ao ano previsto pelos 
analistas.  
“Essa sinalização [de redução do ritmo] reflete o estágio do ciclo de aperto, cujos efeitos 
cumulativos se manifestarão ao longo do horizonte relevante”, informou o comitê em 
comunicado. Na prática, significa que a alta acumulada de 8,75 pontos percentuais ainda 
levará algum tempo para produzir todo seu efeito sobre a inflação 
Na visão do colegiado, a elevação 
metas ao longo do horizonte, que agora inclui 2022 e, em grau maior, 2023. 
O ciclo de alta começou em março de 2021, saindo de 2% ao ano, o menor patamar da 
história. 
 

1.3 Cenário Baiano 

Em dezembro, segundo o Caged, a Bahia fechou 5.343 postos com carteira assinada, 
decorrente da diferença entre 56.316 admissões e 61.659 desligamentos. Com esse saldo, 
o estado passou a contar com 1.808.477 vínculos celetistas ativos, uma variação de 
sobre o quantitativo do mês anterior. De responsabilidade do Ministério do Trabalho e 
Previdência, os dados do emprego formal foram sistematizados pela Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).
 
Em 2021, considerando a série ajustada, que incorpora as
prazo, a Bahia preencheu 133.779 novas vagas 
de vínculos celetistas do início do ano. O crescimento do emprego celetista também foi 
observado no Brasil e no Nordeste no acumulado de jan
474.578 novas vagas, respectivamente.
 
Ainda em termos de saldo acumulado no ano, a unidade federativa baiana continuou à 
frente das demais do Nordeste, com Pernambuco (89.697 postos) e Ceará (81.460 postos) 
na segunda e terceira posições, respectivamente. Entre as unidades da Federação, situou
se na sétima colocação.  
 
Dos cinco grandes setores de atividade econômica, três segmentos registraram saldos 
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E) caiu 3,0 pontos, para 91,4 pontos, menor valor desde março de 2021 
(85,2 pontos). Ambos recuaram pela terceira vez consecutiva e acumulam perda de mais 
de oito pontos nesse período, se afastando do nível de neutralidade de 100 pontos. "Este 
resultado preocupa já que os segmentos mais dependentes de consumo presencial 
empregam muito e somente agora estavam conseguindo retornar a níveis de confiança 
comparáveis com os do período pré-pandemia”, avaliou o superintendente da pesquisa da 

Com inflação resistente e que tende a estourar novamente a meta deste ano, o Comitê de 
Política Monetária (Copom), do Banco Central, elevou mais uma vez a taxa básica de juros 
(Selic) em 1,5 ponto percentual, a 10,75% ao ano. A Selic não ficava em dois díg
julho de 2017, quando estava em 10,25%.  
Após anunciar a 8ª alta consecutiva, o Copom sinalizou que continuará a subir os juros, 
mas em um ritmo menor. Reforçou que a Selic deve avançar “significativamente em 
território contracionista” (para esfriar a economia), mas foi ambíguo em indicar possível 
intenção de prolongar o ciclo de aperto além do pico de 12% ao ano previsto pelos 

“Essa sinalização [de redução do ritmo] reflete o estágio do ciclo de aperto, cujos efeitos 
anifestarão ao longo do horizonte relevante”, informou o comitê em 

comunicado. Na prática, significa que a alta acumulada de 8,75 pontos percentuais ainda 
levará algum tempo para produzir todo seu efeito sobre a inflação  
Na visão do colegiado, a elevação é compatível com a convergência da inflação para as 
metas ao longo do horizonte, que agora inclui 2022 e, em grau maior, 2023. 
O ciclo de alta começou em março de 2021, saindo de 2% ao ano, o menor patamar da 

o Caged, a Bahia fechou 5.343 postos com carteira assinada, 
decorrente da diferença entre 56.316 admissões e 61.659 desligamentos. Com esse saldo, 
o estado passou a contar com 1.808.477 vínculos celetistas ativos, uma variação de 

vo do mês anterior. De responsabilidade do Ministério do Trabalho e 
Previdência, os dados do emprego formal foram sistematizados pela Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). 

Em 2021, considerando a série ajustada, que incorpora as informações declaradas fora do 
prazo, a Bahia preencheu 133.779 novas vagas – aumento de 7,99% em relação ao total 
de vínculos celetistas do início do ano. O crescimento do emprego celetista também foi 
observado no Brasil e no Nordeste no acumulado de janeiro a dezembro, com 2.730.597 e 
474.578 novas vagas, respectivamente. 

Ainda em termos de saldo acumulado no ano, a unidade federativa baiana continuou à 
frente das demais do Nordeste, com Pernambuco (89.697 postos) e Ceará (81.460 postos) 

rceira posições, respectivamente. Entre as unidades da Federação, situou

Dos cinco grandes setores de atividade econômica, três segmentos registraram saldos 

E) caiu 3,0 pontos, para 91,4 pontos, menor valor desde março de 2021 
(85,2 pontos). Ambos recuaram pela terceira vez consecutiva e acumulam perda de mais 

se afastando do nível de neutralidade de 100 pontos. "Este 
resultado preocupa já que os segmentos mais dependentes de consumo presencial 
empregam muito e somente agora estavam conseguindo retornar a níveis de confiança 

ndemia”, avaliou o superintendente da pesquisa da 

Com inflação resistente e que tende a estourar novamente a meta deste ano, o Comitê de 
Política Monetária (Copom), do Banco Central, elevou mais uma vez a taxa básica de juros 
(Selic) em 1,5 ponto percentual, a 10,75% ao ano. A Selic não ficava em dois dígitos desde 

Após anunciar a 8ª alta consecutiva, o Copom sinalizou que continuará a subir os juros, 
mas em um ritmo menor. Reforçou que a Selic deve avançar “significativamente em 

riar a economia), mas foi ambíguo em indicar possível 
intenção de prolongar o ciclo de aperto além do pico de 12% ao ano previsto pelos 

“Essa sinalização [de redução do ritmo] reflete o estágio do ciclo de aperto, cujos efeitos 
anifestarão ao longo do horizonte relevante”, informou o comitê em 

comunicado. Na prática, significa que a alta acumulada de 8,75 pontos percentuais ainda 

é compatível com a convergência da inflação para as 
metas ao longo do horizonte, que agora inclui 2022 e, em grau maior, 2023.  
O ciclo de alta começou em março de 2021, saindo de 2% ao ano, o menor patamar da 

o Caged, a Bahia fechou 5.343 postos com carteira assinada, 
decorrente da diferença entre 56.316 admissões e 61.659 desligamentos. Com esse saldo, 
o estado passou a contar com 1.808.477 vínculos celetistas ativos, uma variação de -0,29% 

vo do mês anterior. De responsabilidade do Ministério do Trabalho e 
Previdência, os dados do emprego formal foram sistematizados pela Superintendência de 

informações declaradas fora do 
aumento de 7,99% em relação ao total 

de vínculos celetistas do início do ano. O crescimento do emprego celetista também foi 
eiro a dezembro, com 2.730.597 e 

Ainda em termos de saldo acumulado no ano, a unidade federativa baiana continuou à 
frente das demais do Nordeste, com Pernambuco (89.697 postos) e Ceará (81.460 postos) 

rceira posições, respectivamente. Entre as unidades da Federação, situou-

Dos cinco grandes setores de atividade econômica, três segmentos registraram saldos 
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negativos: Indústria geral
pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
e Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas
contrapartida, exibiram saldos positivos em dezembro de 2021 na Bahia.
 
De acordo com reportagem publicada no jornal Folha de S. Paulo, o Banco do Brasil tem 
dificultado a concessão de créditos para a Bahia, governada por Rui Costa, adversário 
político do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a matéria, a estatal tem criado dific
na liberação de créditos para opositores do Palácio do Planalto.
 
Outro estado afetado é Alagoas que recorreu ao STF (Supremo Tribunal Federal) para 
obter os recursos após o banco ter abandonado as negociações sem maiores justificativas.
 
Em 2021, o BB concedeu R$ 5,3 bilhões em créditos para estados. Dois terços desse valor 
foram para governos aliados ou de partidos que têm nos quadros apoiadores da atual 
gestão federal. 
 
Segundo a SDE – Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia, dados de 20
mostram que o estado detém a segunda maior reserva de gemas do país, ficando atrás 
apenas de Minas Gerais. 

Ainda de acordo com a SDE, a Bahia é o primeiro produtor de diamantes em kimberlitos 
(extraído na rocha matriz), o segundo maior produtor de esmeralda e o principal produtor 
de quartzo rutilado do Brasil. Grande parte da produção do estado é voltada 
especialmente para o mercado externo, tendo como principais setores de consumo a 
indústria de lapidação e a joalheria.

Para o presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Antonio Carlos 
Tramm, a riqueza mineral da Bahia é um dos motivos para que o 
ganhando mais destaque no setor. “Possuímos uma diversidade mineral muito grande e 
de qualidade. A liderança na produção nacional de diamantes e a vice
produção de esmeraldas são exemplo dessa riqueza e que só tendem a
próximos anos. A CBPM, por exemplo, concluiu no final do ano passado uma licitação de 
sucesso para a pesquisa e exploração de esmeraldas, também em Pindobaçu, e que 
provavelmente irá ampliar a produção do estado”, ressalta.
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

Agropecuária 
 

✔  A Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau divulgou dados 
consolidados sobre o recebimento de amêndoas de todo o Brasil. Os números 
mostram que a Bahia, em 2021, bateu um recorde histórico, com entrega de 
140.928 toneladas de amêndoas de c
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Indústria geral (-2.821 postos), Construção (-2.266 postos) e
pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (-1.621 postos). Serviços

Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas
contrapartida, exibiram saldos positivos em dezembro de 2021 na Bahia.

De acordo com reportagem publicada no jornal Folha de S. Paulo, o Banco do Brasil tem 
dificultado a concessão de créditos para a Bahia, governada por Rui Costa, adversário 
político do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a matéria, a estatal tem criado dific
na liberação de créditos para opositores do Palácio do Planalto. 

Outro estado afetado é Alagoas que recorreu ao STF (Supremo Tribunal Federal) para 
obter os recursos após o banco ter abandonado as negociações sem maiores justificativas.

o BB concedeu R$ 5,3 bilhões em créditos para estados. Dois terços desse valor 
foram para governos aliados ou de partidos que têm nos quadros apoiadores da atual 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia, dados de 20
mostram que o estado detém a segunda maior reserva de gemas do país, ficando atrás 

Ainda de acordo com a SDE, a Bahia é o primeiro produtor de diamantes em kimberlitos 
(extraído na rocha matriz), o segundo maior produtor de esmeralda e o principal produtor 
de quartzo rutilado do Brasil. Grande parte da produção do estado é voltada 

almente para o mercado externo, tendo como principais setores de consumo a 
indústria de lapidação e a joalheria. 

Para o presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Antonio Carlos 
Tramm, a riqueza mineral da Bahia é um dos motivos para que o estado esteja a cada ano 
ganhando mais destaque no setor. “Possuímos uma diversidade mineral muito grande e 
de qualidade. A liderança na produção nacional de diamantes e a vice
produção de esmeraldas são exemplo dessa riqueza e que só tendem a
próximos anos. A CBPM, por exemplo, concluiu no final do ano passado uma licitação de 
sucesso para a pesquisa e exploração de esmeraldas, também em Pindobaçu, e que 
provavelmente irá ampliar a produção do estado”, ressalta. 

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

A Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau divulgou dados 
consolidados sobre o recebimento de amêndoas de todo o Brasil. Os números 
mostram que a Bahia, em 2021, bateu um recorde histórico, com entrega de 
140.928 toneladas de amêndoas de cacau, um aumento de 39,72% em relação ao 

2.266 postos) e Agricultura, 
Serviços (1.049 postos) 

 (316 postos), em 
contrapartida, exibiram saldos positivos em dezembro de 2021 na Bahia. 

De acordo com reportagem publicada no jornal Folha de S. Paulo, o Banco do Brasil tem 
dificultado a concessão de créditos para a Bahia, governada por Rui Costa, adversário 
político do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a matéria, a estatal tem criado dificuldades 

Outro estado afetado é Alagoas que recorreu ao STF (Supremo Tribunal Federal) para 
obter os recursos após o banco ter abandonado as negociações sem maiores justificativas. 

o BB concedeu R$ 5,3 bilhões em créditos para estados. Dois terços desse valor 
foram para governos aliados ou de partidos que têm nos quadros apoiadores da atual 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia, dados de 2015 
mostram que o estado detém a segunda maior reserva de gemas do país, ficando atrás 

Ainda de acordo com a SDE, a Bahia é o primeiro produtor de diamantes em kimberlitos 
(extraído na rocha matriz), o segundo maior produtor de esmeralda e o principal produtor 
de quartzo rutilado do Brasil. Grande parte da produção do estado é voltada 

almente para o mercado externo, tendo como principais setores de consumo a 

Para o presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Antonio Carlos 
estado esteja a cada ano 

ganhando mais destaque no setor. “Possuímos uma diversidade mineral muito grande e 
de qualidade. A liderança na produção nacional de diamantes e a vice-liderança na 
produção de esmeraldas são exemplo dessa riqueza e que só tendem a melhorar nos 
próximos anos. A CBPM, por exemplo, concluiu no final do ano passado uma licitação de 
sucesso para a pesquisa e exploração de esmeraldas, também em Pindobaçu, e que 

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

A Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau divulgou dados 
consolidados sobre o recebimento de amêndoas de todo o Brasil. Os números 
mostram que a Bahia, em 2021, bateu um recorde histórico, com entrega de 

acau, um aumento de 39,72% em relação ao 
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ano anterior, quando o estado produziu 100.864 toneladas, quantidade que já o 
situava, com folga, como o maior produtor de cacau do Brasil. Os números de 2021 
consolidam a liderança e ainda um representam o melhor r
desde 2017 (Ascom Seagri, 31/01/2022). 
 

✔  Ainda de acordo com a Associação, a Bahia entregou, em 2021, 71,30% do total de 
amêndoas recebidas pelas indústrias produtoras. O estado segundo colocado, o 
Pará, entregou, em 2021, 25,21% do total
uma produção total de 49.821 toneladas. Enquanto de 2020 para 2021 a produção 
baiana de cacau cresceu 39,72%, a do Pará decresceu 24,67% (foram 66.133 
toneladas em 2020) (Ascom Seagri, 31/01/2022).
 

✔  A Embrapa e a Associ
sistema digital para monitoramento de doenças no oeste da Bahia. O “Monitora 
Oeste” enviará aos celulares dos agricultores alertas do avanço da mancha de 
ramulária do algodão e da ferrugem asiática 
a tecnologia permitirá acompanhar a disseminação territorial das doenças sobre o 
oeste baiano – região de destaque nacional na produção de algodão e soja. O 
banco de dados do sistema será alimentado por uma rede de pes
extensionistas e produtores regionais que percorrem os campos baianos de 
plantações de soja e de algodão durante o período de safra. Ao descobrirem focos 
de doenças, eles lançarão as informações no sistema, e, instantaneamente, os 
alertas chegam ao celular do produtor cadastrado, dando tempo para a tomada de 
decisão (Valor Econômico, 30/01/2022).
 

✔  Nas primeiras semanas deste ano, o clima continuou favorecendo os cultivos do 
centro-norte brasileiro, de acordo com o Boletim de Monitoramento Agríco
Cultivos de Verão (Safra 2021/2022), divulgado pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). O desenvolvimento dos cultivos de verão em Mato 
Grosso, Goiás, Minas Gerais, Pará, Rondônia e Matopiba (confluência entre os 
Estados do Maranhão, Piauí, To
pluviais. No Matopiba, o excesso de chuva no momento está inviabilizando a 
conclusão do plantio, mas a tendência é que os trabalhos sejam encerrados nas 
próximas semanas. Segundo a Conab, de maneira geral, 
apresentam bom desenvolvimento e não sofreram danos significativos em 
decorrência das precipitações elevadas (Conab, Valor Econômico, 28/01/2022).
 

✔  Foram autorizados os pagamentos do benefício do Garantia
municípios baianos, totalizando, na Safra 2020/2021, 169.696 famílias 
beneficiadas, de 150 municípios. Passaram a integrar a folha de pagamento: Casa 
Nova, Ituaçu, Lagoa Real e Umburanas, mediante a comprovação de perdas, em 
seus plantios, referente à Safra V
total para os pagamentos é de R$ 144,2 milhões, sendo destinado a cada agricultor 
e agricultora o valor de R$850. As indenizações são pagas com os recursos da 
União, dos Estados, dos Municípios e dos própri
Governo do Estado subsidia 50% dos aportes municipais e das contribuições dos 
agricultores (SDR, 31/01/2022).
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ano anterior, quando o estado produziu 100.864 toneladas, quantidade que já o 
situava, com folga, como o maior produtor de cacau do Brasil. Os números de 2021 
consolidam a liderança e ainda um representam o melhor r
desde 2017 (Ascom Seagri, 31/01/2022).  

Ainda de acordo com a Associação, a Bahia entregou, em 2021, 71,30% do total de 
amêndoas recebidas pelas indústrias produtoras. O estado segundo colocado, o 
Pará, entregou, em 2021, 25,21% do total da amêndoa processada, apresentando 
uma produção total de 49.821 toneladas. Enquanto de 2020 para 2021 a produção 
baiana de cacau cresceu 39,72%, a do Pará decresceu 24,67% (foram 66.133 
toneladas em 2020) (Ascom Seagri, 31/01/2022). 

A Embrapa e a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) lançaram um 
sistema digital para monitoramento de doenças no oeste da Bahia. O “Monitora 
Oeste” enviará aos celulares dos agricultores alertas do avanço da mancha de 
ramulária do algodão e da ferrugem asiática da soja na região. Segundo a Embrapa, 
a tecnologia permitirá acompanhar a disseminação territorial das doenças sobre o 

região de destaque nacional na produção de algodão e soja. O 
banco de dados do sistema será alimentado por uma rede de pes
extensionistas e produtores regionais que percorrem os campos baianos de 
plantações de soja e de algodão durante o período de safra. Ao descobrirem focos 
de doenças, eles lançarão as informações no sistema, e, instantaneamente, os 

m ao celular do produtor cadastrado, dando tempo para a tomada de 
decisão (Valor Econômico, 30/01/2022). 

Nas primeiras semanas deste ano, o clima continuou favorecendo os cultivos do 
norte brasileiro, de acordo com o Boletim de Monitoramento Agríco

Cultivos de Verão (Safra 2021/2022), divulgado pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). O desenvolvimento dos cultivos de verão em Mato 
Grosso, Goiás, Minas Gerais, Pará, Rondônia e Matopiba (confluência entre os 
Estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia) foi beneficiado por bons volumes 
pluviais. No Matopiba, o excesso de chuva no momento está inviabilizando a 
conclusão do plantio, mas a tendência é que os trabalhos sejam encerrados nas 
próximas semanas. Segundo a Conab, de maneira geral, as lavouras já implantadas 
apresentam bom desenvolvimento e não sofreram danos significativos em 
decorrência das precipitações elevadas (Conab, Valor Econômico, 28/01/2022).

Foram autorizados os pagamentos do benefício do Garantia-Safra de mais quatro 
icípios baianos, totalizando, na Safra 2020/2021, 169.696 famílias 

beneficiadas, de 150 municípios. Passaram a integrar a folha de pagamento: Casa 
Nova, Ituaçu, Lagoa Real e Umburanas, mediante a comprovação de perdas, em 
seus plantios, referente à Safra Verão, por estiagens ou excesso de chuvas. O valor 
total para os pagamentos é de R$ 144,2 milhões, sendo destinado a cada agricultor 
e agricultora o valor de R$850. As indenizações são pagas com os recursos da 
União, dos Estados, dos Municípios e dos próprios agricultores. Na Bahia, o 
Governo do Estado subsidia 50% dos aportes municipais e das contribuições dos 
agricultores (SDR, 31/01/2022). 

ano anterior, quando o estado produziu 100.864 toneladas, quantidade que já o 
situava, com folga, como o maior produtor de cacau do Brasil. Os números de 2021 
consolidam a liderança e ainda um representam o melhor resultado da Bahia 

Ainda de acordo com a Associação, a Bahia entregou, em 2021, 71,30% do total de 
amêndoas recebidas pelas indústrias produtoras. O estado segundo colocado, o 

da amêndoa processada, apresentando 
uma produção total de 49.821 toneladas. Enquanto de 2020 para 2021 a produção 
baiana de cacau cresceu 39,72%, a do Pará decresceu 24,67% (foram 66.133 

ação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) lançaram um 
sistema digital para monitoramento de doenças no oeste da Bahia. O “Monitora 
Oeste” enviará aos celulares dos agricultores alertas do avanço da mancha de 

da soja na região. Segundo a Embrapa, 
a tecnologia permitirá acompanhar a disseminação territorial das doenças sobre o 

região de destaque nacional na produção de algodão e soja. O 
banco de dados do sistema será alimentado por uma rede de pesquisadores, 
extensionistas e produtores regionais que percorrem os campos baianos de 
plantações de soja e de algodão durante o período de safra. Ao descobrirem focos 
de doenças, eles lançarão as informações no sistema, e, instantaneamente, os 

m ao celular do produtor cadastrado, dando tempo para a tomada de 

Nas primeiras semanas deste ano, o clima continuou favorecendo os cultivos do 
norte brasileiro, de acordo com o Boletim de Monitoramento Agrícola, 

Cultivos de Verão (Safra 2021/2022), divulgado pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). O desenvolvimento dos cultivos de verão em Mato 
Grosso, Goiás, Minas Gerais, Pará, Rondônia e Matopiba (confluência entre os 

cantins e Bahia) foi beneficiado por bons volumes 
pluviais. No Matopiba, o excesso de chuva no momento está inviabilizando a 
conclusão do plantio, mas a tendência é que os trabalhos sejam encerrados nas 

as lavouras já implantadas 
apresentam bom desenvolvimento e não sofreram danos significativos em 
decorrência das precipitações elevadas (Conab, Valor Econômico, 28/01/2022). 

Safra de mais quatro 
icípios baianos, totalizando, na Safra 2020/2021, 169.696 famílias 

beneficiadas, de 150 municípios. Passaram a integrar a folha de pagamento: Casa 
Nova, Ituaçu, Lagoa Real e Umburanas, mediante a comprovação de perdas, em 

erão, por estiagens ou excesso de chuvas. O valor 
total para os pagamentos é de R$ 144,2 milhões, sendo destinado a cada agricultor 
e agricultora o valor de R$850. As indenizações são pagas com os recursos da 

os agricultores. Na Bahia, o 
Governo do Estado subsidia 50% dos aportes municipais e das contribuições dos 
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Indústria 
 

✔  A produção industrial do país, segundo dados da PIM divulgada pelo IBGE, cresceu 
2,9% na passagem de novembro para dezembro. No mês anterior, a indústria havia 
registrado variação nula (0,0%), o que interrompeu cinco meses consecutivos de 
queda. Com o resultado de dezembro, o setor se encontra 0,9% abaixo do patamar 
de fevereiro de 2020, no cenário pré
registrado em maio de 2011 (IBGE, 02/02/2022).
  

✔  Em dezembro, a maior influência veio de veículos automotores, reb
carrocerias, segmento que teve alta de 12,2% em dezembro, comparado ao mês 
anterior. É o quarto mês consecutivo de crescimento do setor, período em que 
acumulou ganho de 17,4% (IBGE, 02/02/2022).
 

✔  Na comparação com dezembro do ano anterior, a produ
As principais influências negativas entre as atividades vieram de metalurgia (
13,9%), produtos de borracha e de material plástico (
(-19,1%). Já entre as seis atividades com alta, o destaque foi a de co
derivados do petróleo e biocombustíveis (3,4%) (IBGE, 02/02/2022). 
 

✔  Em 2021, a produção industrial aumentou 3,9%, com destaque para veículos 
automotores, reboques e carrocerias (20,3%), máquinas e equipamentos (24,1%) e 
metalurgia (15,4%) (IBGE, 02/02/2022). 
 

✔  Segundo André Macedo, gerente da PIM, o resultado do fechamento
reflete a perda de ritmo da indústria no decorrer de 2021. “É o primeiro resultado 
positivo depois de dois anos. Em 2019, o acumulado do ano foi de 
2020, de -4,5%”. Ainda segundo Macedo, “há os reflexos da pandemia no processo 
produtivo, como o encarecimento dos custos de produção e falta de matérias
primas, e também, pelo lado da demanda doméstica, inflação em patamares mais 
elevados e o mercado de trabalho precarizado” (IBGE, 02/02/2022).
 

✔  O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fu
pelo sexto mês consecutivo, 1,7 ponto em janeiro, para 98,4 pontos, menor nível 
desde julho de 2020 (89,8 pontos). Segundo a economista Cláudia Perdigão “o 
setor industrial inicia 2022 com queda disseminada da confiança
segmentos, pesando sobre esse resultado as incertezas em decorrência do 
aumento nos casos de Covid
funcionários e a ampliação das restrições em países que sentiram o 
recrudescimento da pandemia. Nesse sen
da atividade produtiva, quanto sobre a evolução da demanda foram 
comprometidas” (FGV/IBRE, 27/01/2022).
 

✔  O setor mineral brasileiro encerrou 2021 com faturamento de R$ 339 bilhões, alta 
de 62% em relação ao ano anterior. A produção teve crescimento bem menor, de 
7%, para 1,15 bilhão de toneladas. Já para 2022 a previsão é de um desempenho 
similar ao do ano pa

Semanal 27/01/22 a 02/02/2022)  
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A produção industrial do país, segundo dados da PIM divulgada pelo IBGE, cresceu 
2,9% na passagem de novembro para dezembro. No mês anterior, a indústria havia 
registrado variação nula (0,0%), o que interrompeu cinco meses consecutivos de 

ltado de dezembro, o setor se encontra 0,9% abaixo do patamar 
de fevereiro de 2020, no cenário pré-pandemia, e 17,7% abaixo do nível recorde, 
registrado em maio de 2011 (IBGE, 02/02/2022). 

Em dezembro, a maior influência veio de veículos automotores, reb
carrocerias, segmento que teve alta de 12,2% em dezembro, comparado ao mês 
anterior. É o quarto mês consecutivo de crescimento do setor, período em que 
acumulou ganho de 17,4% (IBGE, 02/02/2022). 

Na comparação com dezembro do ano anterior, a produção industrial caiu 5,0%. 
As principais influências negativas entre as atividades vieram de metalurgia (
13,9%), produtos de borracha e de material plástico (-19,9%) e produtos de metal 

19,1%). Já entre as seis atividades com alta, o destaque foi a de co
derivados do petróleo e biocombustíveis (3,4%) (IBGE, 02/02/2022). 

Em 2021, a produção industrial aumentou 3,9%, com destaque para veículos 
automotores, reboques e carrocerias (20,3%), máquinas e equipamentos (24,1%) e 
metalurgia (15,4%) (IBGE, 02/02/2022).  

Segundo André Macedo, gerente da PIM, o resultado do fechamento
reflete a perda de ritmo da indústria no decorrer de 2021. “É o primeiro resultado 
positivo depois de dois anos. Em 2019, o acumulado do ano foi de 

Ainda segundo Macedo, “há os reflexos da pandemia no processo 
como o encarecimento dos custos de produção e falta de matérias

primas, e também, pelo lado da demanda doméstica, inflação em patamares mais 
elevados e o mercado de trabalho precarizado” (IBGE, 02/02/2022).

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getúlio Vargas (FGVIbre) caiu 
pelo sexto mês consecutivo, 1,7 ponto em janeiro, para 98,4 pontos, menor nível 
desde julho de 2020 (89,8 pontos). Segundo a economista Cláudia Perdigão “o 
setor industrial inicia 2022 com queda disseminada da confiança
segmentos, pesando sobre esse resultado as incertezas em decorrência do 
aumento nos casos de Covid-19 que tem levado a reduções no quadro de 
funcionários e a ampliação das restrições em países que sentiram o 
recrudescimento da pandemia. Nesse sentido, tanto as perspectivas sobre o ritmo 
da atividade produtiva, quanto sobre a evolução da demanda foram 
comprometidas” (FGV/IBRE, 27/01/2022). 

O setor mineral brasileiro encerrou 2021 com faturamento de R$ 339 bilhões, alta 
de 62% em relação ao ano anterior. A produção teve crescimento bem menor, de 
7%, para 1,15 bilhão de toneladas. Já para 2022 a previsão é de um desempenho 
similar ao do ano passado segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). 

A produção industrial do país, segundo dados da PIM divulgada pelo IBGE, cresceu 
2,9% na passagem de novembro para dezembro. No mês anterior, a indústria havia 
registrado variação nula (0,0%), o que interrompeu cinco meses consecutivos de 

ltado de dezembro, o setor se encontra 0,9% abaixo do patamar 
pandemia, e 17,7% abaixo do nível recorde, 

Em dezembro, a maior influência veio de veículos automotores, reboques e 
carrocerias, segmento que teve alta de 12,2% em dezembro, comparado ao mês 
anterior. É o quarto mês consecutivo de crescimento do setor, período em que 

ção industrial caiu 5,0%. 
As principais influências negativas entre as atividades vieram de metalurgia (-

19,9%) e produtos de metal 
19,1%). Já entre as seis atividades com alta, o destaque foi a de coque, produtos 

derivados do petróleo e biocombustíveis (3,4%) (IBGE, 02/02/2022).  

Em 2021, a produção industrial aumentou 3,9%, com destaque para veículos 
automotores, reboques e carrocerias (20,3%), máquinas e equipamentos (24,1%) e 

Segundo André Macedo, gerente da PIM, o resultado do fechamento do ano 
reflete a perda de ritmo da indústria no decorrer de 2021. “É o primeiro resultado 
positivo depois de dois anos. Em 2019, o acumulado do ano foi de -1,1% e em 

Ainda segundo Macedo, “há os reflexos da pandemia no processo 
como o encarecimento dos custos de produção e falta de matérias-

primas, e também, pelo lado da demanda doméstica, inflação em patamares mais 
elevados e o mercado de trabalho precarizado” (IBGE, 02/02/2022).  

ndação Getúlio Vargas (FGVIbre) caiu 
pelo sexto mês consecutivo, 1,7 ponto em janeiro, para 98,4 pontos, menor nível 
desde julho de 2020 (89,8 pontos). Segundo a economista Cláudia Perdigão “o 
setor industrial inicia 2022 com queda disseminada da confiança entre os 
segmentos, pesando sobre esse resultado as incertezas em decorrência do 

19 que tem levado a reduções no quadro de 
funcionários e a ampliação das restrições em países que sentiram o 

tido, tanto as perspectivas sobre o ritmo 
da atividade produtiva, quanto sobre a evolução da demanda foram 

O setor mineral brasileiro encerrou 2021 com faturamento de R$ 339 bilhões, alta 
de 62% em relação ao ano anterior. A produção teve crescimento bem menor, de 
7%, para 1,15 bilhão de toneladas. Já para 2022 a previsão é de um desempenho 

ssado segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). 
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Minas Gerais apresentou a maior elevação percentual em faturamento em 2021, 
87%, passando de R$ 76,4 bilhões em 2020 para R$ 143 bilhões. Ainda em termos 
de variação percentual, a
faturamento em 2021, passando de R$ 5,7 bilhões em 2020 para R$ 9,5 bilhões 
(Ibram, 01/02/2022; Valor Econômico, 02/02/2022). 
 

✔  Segundo o presidente do conselho diretor do Ibram, Wilson Brumer, “A Bahia tem 
anunciado muitos investimentos para viabilizar a mineração industrial sustentável 
e já colhe os dividendos dessa decisão favorável à expansão do setor mineral no 
estado” (Ibram, 01/02/2022; Valor Econômico, 02/02/2022).
 

✔  O diretor-presidente do Ibram, Flávio Ottoni Penido,
investimentos previstos, US$ 19,41 bilhões já estão em execução. Os outros US$ 
21,95 bilhões são de investimentos programados. Do valor total, 25% (US$ 10,18 
bilhões) serão aplicados em Minas Gerais. Na Bahia, os investimentos previstos 
somam US$ 7,34 bilhões (Ibram, 01/02/2022; Valor Econômico, 02/02/2022).
 

✔  No mercado de trabalho formal, a indústria baiana, em dezembro, registrou 
redução de 2.821 postos de trabalho, de acordo com os dados divulgados no Novo 
Caged. Em termos desagregados, 
e 1 em Eletricidade e gás. Por sua vez, houve criação de 122 postos na Extrativa e 
87 em Água e esgoto. Ressalta
que na pesquisa não está incluída como agregado
setores da indústria de transformação destaca
Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de Biocombustíveis e 
de 345 postos em Produtos alimentícios (Ministério do Trabalho e Previdê
31/01/2022). 
 
Comércio Varejista
 

✔  Em janeiro, o Índice de Confiança do Comércio (Icom) do Instituto Brasileiro de 
Economia da FGV (FGV Ibre) recuou 0,4 ponto, ao passar de 85,3 para 84,9 pontos, 
menor nível desde abril de 2021 (84,1 pontos). Em médias móveis trimestrais o 
indicador recuou 3,1 pontos, a quinta queda consecutiva (FGV IBRE, 28/01/2022).

 
✔  Em janeiro, a Intenção de Consumo das Famílias (ICF) da Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) alcançou o patamar de 76,2 pontos, o 
maior desde maio de 2020 (81,7 
de satisfação de 100 pontos, com o ajuste sazonal, esse comportamento 
representa um crescimento de 1,1%, após dois meses de retração, e elevação de 
3,6%, na comparação com janeiro de 2021 (CNC, 31/01/2022).

 
✔  O resultado do ICF no mês de janeiro tem como principal destaque positivo o 

índice Emprego Atual que registrou aumento de 2,6%. A Perspectiva de Consumo 
também mostrou expansão de 2,5%, assim como o indicador Renda Atual, que 
apesar da alta inflação, ao re
melhor nível desde junho de 2021 (CNC, 31/01/2022).
 

Semanal 27/01/22 a 02/02/2022)  
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Minas Gerais apresentou a maior elevação percentual em faturamento em 2021, 
87%, passando de R$ 76,4 bilhões em 2020 para R$ 143 bilhões. Ainda em termos 
de variação percentual, a Bahia vem logo em seguida, com 67% de aumento de 
faturamento em 2021, passando de R$ 5,7 bilhões em 2020 para R$ 9,5 bilhões 
(Ibram, 01/02/2022; Valor Econômico, 02/02/2022).  

Segundo o presidente do conselho diretor do Ibram, Wilson Brumer, “A Bahia tem 
investimentos para viabilizar a mineração industrial sustentável 

e já colhe os dividendos dessa decisão favorável à expansão do setor mineral no 
estado” (Ibram, 01/02/2022; Valor Econômico, 02/02/2022). 

presidente do Ibram, Flávio Ottoni Penido, 
investimentos previstos, US$ 19,41 bilhões já estão em execução. Os outros US$ 
21,95 bilhões são de investimentos programados. Do valor total, 25% (US$ 10,18 
bilhões) serão aplicados em Minas Gerais. Na Bahia, os investimentos previstos 

mam US$ 7,34 bilhões (Ibram, 01/02/2022; Valor Econômico, 02/02/2022).

No mercado de trabalho formal, a indústria baiana, em dezembro, registrou 
redução de 2.821 postos de trabalho, de acordo com os dados divulgados no Novo 
Caged. Em termos desagregados, foram destruídos 3.029 postos na Transformação 
e 1 em Eletricidade e gás. Por sua vez, houve criação de 122 postos na Extrativa e 
87 em Água e esgoto. Ressalta-se também a perda de 2.266 postos na Construção, 
que na pesquisa não está incluída como agregado da Indústria geral. Entre os 
setores da indústria de transformação destaca-se a perda de 1.278 postos em 
Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de Biocombustíveis e 
de 345 postos em Produtos alimentícios (Ministério do Trabalho e Previdê

Comércio Varejista 

Em janeiro, o Índice de Confiança do Comércio (Icom) do Instituto Brasileiro de 
Economia da FGV (FGV Ibre) recuou 0,4 ponto, ao passar de 85,3 para 84,9 pontos, 
menor nível desde abril de 2021 (84,1 pontos). Em médias móveis trimestrais o 

3,1 pontos, a quinta queda consecutiva (FGV IBRE, 28/01/2022).

Em janeiro, a Intenção de Consumo das Famílias (ICF) da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) alcançou o patamar de 76,2 pontos, o 
maior desde maio de 2020 (81,7 pontos). Embora ainda permaneça abaixo do nível 
de satisfação de 100 pontos, com o ajuste sazonal, esse comportamento 
representa um crescimento de 1,1%, após dois meses de retração, e elevação de 
3,6%, na comparação com janeiro de 2021 (CNC, 31/01/2022). 

O resultado do ICF no mês de janeiro tem como principal destaque positivo o 
índice Emprego Atual que registrou aumento de 2,6%. A Perspectiva de Consumo 
também mostrou expansão de 2,5%, assim como o indicador Renda Atual, que 
apesar da alta inflação, ao registrar 82,7 pontos, atingiu o crescimento de 0,5%, 
melhor nível desde junho de 2021 (CNC, 31/01/2022). 

Minas Gerais apresentou a maior elevação percentual em faturamento em 2021, 
87%, passando de R$ 76,4 bilhões em 2020 para R$ 143 bilhões. Ainda em termos 

seguida, com 67% de aumento de 
faturamento em 2021, passando de R$ 5,7 bilhões em 2020 para R$ 9,5 bilhões 

Segundo o presidente do conselho diretor do Ibram, Wilson Brumer, “A Bahia tem 
investimentos para viabilizar a mineração industrial sustentável 

e já colhe os dividendos dessa decisão favorável à expansão do setor mineral no 

 afirmou que dos 
investimentos previstos, US$ 19,41 bilhões já estão em execução. Os outros US$ 
21,95 bilhões são de investimentos programados. Do valor total, 25% (US$ 10,18 
bilhões) serão aplicados em Minas Gerais. Na Bahia, os investimentos previstos 

mam US$ 7,34 bilhões (Ibram, 01/02/2022; Valor Econômico, 02/02/2022). 

No mercado de trabalho formal, a indústria baiana, em dezembro, registrou 
redução de 2.821 postos de trabalho, de acordo com os dados divulgados no Novo 

foram destruídos 3.029 postos na Transformação 
e 1 em Eletricidade e gás. Por sua vez, houve criação de 122 postos na Extrativa e 

se também a perda de 2.266 postos na Construção, 
da Indústria geral. Entre os 

se a perda de 1.278 postos em 
Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de Biocombustíveis e 
de 345 postos em Produtos alimentícios (Ministério do Trabalho e Previdência, 

Em janeiro, o Índice de Confiança do Comércio (Icom) do Instituto Brasileiro de 
Economia da FGV (FGV Ibre) recuou 0,4 ponto, ao passar de 85,3 para 84,9 pontos, 
menor nível desde abril de 2021 (84,1 pontos). Em médias móveis trimestrais o 

3,1 pontos, a quinta queda consecutiva (FGV IBRE, 28/01/2022). 

Em janeiro, a Intenção de Consumo das Famílias (ICF) da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) alcançou o patamar de 76,2 pontos, o 

pontos). Embora ainda permaneça abaixo do nível 
de satisfação de 100 pontos, com o ajuste sazonal, esse comportamento 
representa um crescimento de 1,1%, após dois meses de retração, e elevação de 

 

O resultado do ICF no mês de janeiro tem como principal destaque positivo o 
índice Emprego Atual que registrou aumento de 2,6%. A Perspectiva de Consumo 
também mostrou expansão de 2,5%, assim como o indicador Renda Atual, que 

gistrar 82,7 pontos, atingiu o crescimento de 0,5%, 
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✔  A CNC informa que com o encarecimento do crédito, o indicador Acesso ao Crédito 
apresentou a queda mais expressiva da pesquisa com 1,0% em relação a de
do ano passado e de 7,4% na comparação com janeiro de 2021. O índice Momento 
para Duráveis teve a quinta retração mensal consecutiva de 0,8% e uma queda de 
5,7% na comparação anual. 75,0% dos consumidores atribuem que o momento 
não seja adequado par
 

✔  Por grupos de renda, o nível de insatisfação das famílias com ganhos abaixo de 10 
salários mínimos mostrou crescimento mensal de 1,1% e anual de 1,7%. Na faixa 
com renda superior a 10 salários mínimos, as variações foram de 1,0% em relação 
ao mês anterior e 10,5% na comparação com janeiro de 2021 (CNC, 31/01/2022).
 

✔  Em janeiro, o Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV Ibre caiu 2,5 pontos, 
passando para 91,6 pontos, menor nível desde abril de 2021 (89,6 pts). Na métrica 
de médias móveis trimestrais, o
pontos). Esse índice consolida os índices de confiança dos quatro setores cobertos 
pelas Sondagens Empresariais produzidas pela FGV: Indústria, Serviços, Comércio e 
Construção (FGV IBRE, 01/02/2022).
 

✔  A FGV Ibre aponta que em janeiro houve piora expressiva nas avaliações sobre a 
situação atual e nas expectativas para os próximos meses. O Índice de Situação 
Atual Empresarial (ISA
abril de 2021 (87,8 pon
passando para 91,4 pontos, menor valor desde março de 2021 (85,2 pontos). 
Ambos recuaram pela terceira vez consecutiva e acumulam perda de mais oito 
pontos nesse período (FGV IBRE, 01/02/2022).
 
 
Serviços & Turismo
 
 

✔  O Índice de Confiança de Serviços (ICS), do FGV Ibre, caiu 4,3 pontos em janeiro, 
para 91,2 pontos, menor nível deste maio de 2021 (88,1 pontos). Em médias 
móveis trimestrais, o índice também recuou, desta vez, 2,6 pontos. “O setor de 
serviços inicia 2022 
2021, período da segunda onda de Covid. O resultado negativo desse mês parece 
refletir a desaceleração que já vinha sendo sinalizada nos últimos meses, mas com 
o acréscimo da nova onda da pandemia. Al
difícil e da cautela dos consumidores, a volta de algumas medidas restritivas já 
impacta a atividade do setor e liga o sinal de alerta sobre o ritmo dos próximos 
meses. Enquanto esses fatores persistirem vai ser difícil o
tendência positiva da confiança no setor de serviços“, avaliou Rodolpho Tobler, 
economista do FGV Ibre.
 

✔  A queda do ICS no primeiro mês do ano foi resultado da piora na avaliação das 
empresas sobre a situação atual e das perspectivas p
Índice de Situação Atual (ISA
desde junho de 2021 (88,7 pontos). O Índice de Expectativas (IE

Semanal 27/01/22 a 02/02/2022)  
0427/06/2021) 

A CNC informa que com o encarecimento do crédito, o indicador Acesso ao Crédito 
apresentou a queda mais expressiva da pesquisa com 1,0% em relação a de
do ano passado e de 7,4% na comparação com janeiro de 2021. O índice Momento 
para Duráveis teve a quinta retração mensal consecutiva de 0,8% e uma queda de 
5,7% na comparação anual. 75,0% dos consumidores atribuem que o momento 
não seja adequado para aquisições desse tipo de produtos (CNC, 31/01/2022).

Por grupos de renda, o nível de insatisfação das famílias com ganhos abaixo de 10 
salários mínimos mostrou crescimento mensal de 1,1% e anual de 1,7%. Na faixa 
com renda superior a 10 salários mínimos, as variações foram de 1,0% em relação 

e 10,5% na comparação com janeiro de 2021 (CNC, 31/01/2022).

Em janeiro, o Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV Ibre caiu 2,5 pontos, 
passando para 91,6 pontos, menor nível desde abril de 2021 (89,6 pts). Na métrica 
de médias móveis trimestrais, o indicador recuou pela quarta vez consecutiva (3,0 
pontos). Esse índice consolida os índices de confiança dos quatro setores cobertos 
pelas Sondagens Empresariais produzidas pela FGV: Indústria, Serviços, Comércio e 
Construção (FGV IBRE, 01/02/2022). 

V Ibre aponta que em janeiro houve piora expressiva nas avaliações sobre a 
situação atual e nas expectativas para os próximos meses. O Índice de Situação 
Atual Empresarial (ISA-E) caiu 4,5 pontos, para 91,3 pontos, menor nível desde 
abril de 2021 (87,8 pontos). O Índice de Expectativas (IE-E) retraiu 3,0 pontos, 
passando para 91,4 pontos, menor valor desde março de 2021 (85,2 pontos). 
Ambos recuaram pela terceira vez consecutiva e acumulam perda de mais oito 
pontos nesse período (FGV IBRE, 01/02/2022). 

Serviços & Turismo 

O Índice de Confiança de Serviços (ICS), do FGV Ibre, caiu 4,3 pontos em janeiro, 
para 91,2 pontos, menor nível deste maio de 2021 (88,1 pontos). Em médias 
móveis trimestrais, o índice também recuou, desta vez, 2,6 pontos. “O setor de 
serviços inicia 2022 com uma nova queda, sendo a mais intensa desde março de 
2021, período da segunda onda de Covid. O resultado negativo desse mês parece 
refletir a desaceleração que já vinha sendo sinalizada nos últimos meses, mas com 
o acréscimo da nova onda da pandemia. Além do cenário macroeconômico ainda 
difícil e da cautela dos consumidores, a volta de algumas medidas restritivas já 
impacta a atividade do setor e liga o sinal de alerta sobre o ritmo dos próximos 
meses. Enquanto esses fatores persistirem vai ser difícil observar o retorno da 
tendência positiva da confiança no setor de serviços“, avaliou Rodolpho Tobler, 
economista do FGV Ibre. 

A queda do ICS no primeiro mês do ano foi resultado da piora na avaliação das 
empresas sobre a situação atual e das perspectivas para os próximos meses. O 
Índice de Situação Atual (ISA-S) caiu 3,1 pontos, para 89,4 pontos, menor nível 
desde junho de 2021 (88,7 pontos). O Índice de Expectativas (IE

A CNC informa que com o encarecimento do crédito, o indicador Acesso ao Crédito 
apresentou a queda mais expressiva da pesquisa com 1,0% em relação a dezembro 
do ano passado e de 7,4% na comparação com janeiro de 2021. O índice Momento 
para Duráveis teve a quinta retração mensal consecutiva de 0,8% e uma queda de 
5,7% na comparação anual. 75,0% dos consumidores atribuem que o momento 

a aquisições desse tipo de produtos (CNC, 31/01/2022). 

Por grupos de renda, o nível de insatisfação das famílias com ganhos abaixo de 10 
salários mínimos mostrou crescimento mensal de 1,1% e anual de 1,7%. Na faixa 
com renda superior a 10 salários mínimos, as variações foram de 1,0% em relação 

e 10,5% na comparação com janeiro de 2021 (CNC, 31/01/2022). 

Em janeiro, o Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV Ibre caiu 2,5 pontos, 
passando para 91,6 pontos, menor nível desde abril de 2021 (89,6 pts). Na métrica 

indicador recuou pela quarta vez consecutiva (3,0 
pontos). Esse índice consolida os índices de confiança dos quatro setores cobertos 
pelas Sondagens Empresariais produzidas pela FGV: Indústria, Serviços, Comércio e 

V Ibre aponta que em janeiro houve piora expressiva nas avaliações sobre a 
situação atual e nas expectativas para os próximos meses. O Índice de Situação 

E) caiu 4,5 pontos, para 91,3 pontos, menor nível desde 
E) retraiu 3,0 pontos, 

passando para 91,4 pontos, menor valor desde março de 2021 (85,2 pontos). 
Ambos recuaram pela terceira vez consecutiva e acumulam perda de mais oito 

O Índice de Confiança de Serviços (ICS), do FGV Ibre, caiu 4,3 pontos em janeiro, 
para 91,2 pontos, menor nível deste maio de 2021 (88,1 pontos). Em médias 
móveis trimestrais, o índice também recuou, desta vez, 2,6 pontos. “O setor de 

com uma nova queda, sendo a mais intensa desde março de 
2021, período da segunda onda de Covid. O resultado negativo desse mês parece 
refletir a desaceleração que já vinha sendo sinalizada nos últimos meses, mas com 

ém do cenário macroeconômico ainda 
difícil e da cautela dos consumidores, a volta de algumas medidas restritivas já 
impacta a atividade do setor e liga o sinal de alerta sobre o ritmo dos próximos 

bservar o retorno da 
tendência positiva da confiança no setor de serviços“, avaliou Rodolpho Tobler, 

A queda do ICS no primeiro mês do ano foi resultado da piora na avaliação das 
ara os próximos meses. O 

S) caiu 3,1 pontos, para 89,4 pontos, menor nível 
desde junho de 2021 (88,7 pontos). O Índice de Expectativas (IE-S) recuou 5,5 
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pontos, para 93,2 pontos, menor nível desde maio de 2021 (92,4 pontos). 
 

✔  O resultado negativo em janeiro foi disseminado entre seis dos sete principais 
segmentos do setor, com destaque para os serviços prestados às famílias. No final 
de 2021, o segmento contribuiu positivamente para a recuperação do setor, 
atingindo nível de c
serviços prestados às famílias se mostra mais intensa nesse mês com o surto de 
Ômicron e Influenza, fazendo com que a confiança retorne a patamar inferior aos 
demais segmentos. “Esse resultado refl
de algumas medidas restritivas, como adiamento de alguns feriados. Essas 
medidas acabam afetando de maneira mais intensa as empresas desse, como já 
ocorreu em ondas anteriores da pandemia”, completa Tobler.
 

✔  A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) publicou 
os resultados de janeiro da Intenção de Consumo das Famílias (ICF). Em dezembro 
de 2021, a Intenção de Consumo das Famílias apresentou queda de 0,8%, 
considerando o ajuste sazon
encerrou o ano de 2021 com retração de 9,9% e uma média de 71,6 pontos (Valor 
econômico). 
 

✔  Os bons tempos do crédito farto e barato muito provavelmente ficaram para trás. 
Depois de ter saltado 34% nos d
economia, ajudando a amenizar o mergulho de 2020 e sustentando a recuperação 
de 2021, as operações de crédito devem desacelerar neste ano, como reflexo das 
políticas de restrição monetária para enfrentar a 
postura mais cautelosa dos bancos nas concessões e crescimento menor da 
economia. (Valor econômico).
 

✔  O Banco Central divulgou o balanço do crédito em 2021 na semana passada, com 
aumento de 16,5% do saldo no ano, para R$ 4,7
PIB. O saldo superou os R$ 3,5 trilhões no fim de 2019, e cresceu mais do que os 
15,6% do primeiro ano da pandemia. As operações com as pessoas físicas puxaram 
o resultado, com crescimento de 20,8%, ritmo mais acentuado do
dos empréstimos para empresas. Em 2020, foi o inverso. Para socorrer a 
economia, o governo lançou linhas especiais para incentivar os negócios, que 
contribuíram para o aumento de 21,8% do crédito para pessoas jurídicas, 
enquanto as operações 

 
✔  O Brasil contabilizou mais de 62,5 milhões de pessoas voando pelo país em 2021. O 

número representa um crescimento de 20,4% na comparação com o ano anterior, 
quando 51,9 milhões de passageiros haviam traf
destaque foi o mês de dezembro, que registrou o maior volume de pessoas 
transportadas desde janeiro de 2020. Os dados foram divulgados em 28.01 pela 
Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC) e reforçam a retomada gradual do
turismo brasileiro ao longo do último ano. O mês de dezembro, que registrou o 
melhor mês do ano, apontou a movimentação de 7,7 milhões de passageiros em 
voos dentro do país. Esse índice é o que mais se aproxima do cenário pré
pandêmico e representa o maio
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pontos, para 93,2 pontos, menor nível desde maio de 2021 (92,4 pontos). 

O resultado negativo em janeiro foi disseminado entre seis dos sete principais 
segmentos do setor, com destaque para os serviços prestados às famílias. No final 
de 2021, o segmento contribuiu positivamente para a recuperação do setor, 
atingindo nível de confiança acima do resultado agregado. Contudo, a queda nos 
serviços prestados às famílias se mostra mais intensa nesse mês com o surto de 
Ômicron e Influenza, fazendo com que a confiança retorne a patamar inferior aos 
demais segmentos. “Esse resultado reflete a piora dos casos da pandemia e a volta 
de algumas medidas restritivas, como adiamento de alguns feriados. Essas 
medidas acabam afetando de maneira mais intensa as empresas desse, como já 
ocorreu em ondas anteriores da pandemia”, completa Tobler. 

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) publicou 
os resultados de janeiro da Intenção de Consumo das Famílias (ICF). Em dezembro 
de 2021, a Intenção de Consumo das Famílias apresentou queda de 0,8%, 
considerando o ajuste sazonal, alcançando 74,4 pontos. Com esse resultado, o ICF 
encerrou o ano de 2021 com retração de 9,9% e uma média de 71,6 pontos (Valor 

Os bons tempos do crédito farto e barato muito provavelmente ficaram para trás. 
Depois de ter saltado 34% nos dois anos de pandemia, injetando R$ 1,2 trilhão na 
economia, ajudando a amenizar o mergulho de 2020 e sustentando a recuperação 
de 2021, as operações de crédito devem desacelerar neste ano, como reflexo das 
políticas de restrição monetária para enfrentar a inflação, com a alta dos juros, 
postura mais cautelosa dos bancos nas concessões e crescimento menor da 
economia. (Valor econômico). 

O Banco Central divulgou o balanço do crédito em 2021 na semana passada, com 
aumento de 16,5% do saldo no ano, para R$ 4,7 trilhões, o equivalente a 54% do 
PIB. O saldo superou os R$ 3,5 trilhões no fim de 2019, e cresceu mais do que os 
15,6% do primeiro ano da pandemia. As operações com as pessoas físicas puxaram 
o resultado, com crescimento de 20,8%, ritmo mais acentuado do
dos empréstimos para empresas. Em 2020, foi o inverso. Para socorrer a 
economia, o governo lançou linhas especiais para incentivar os negócios, que 
contribuíram para o aumento de 21,8% do crédito para pessoas jurídicas, 
enquanto as operações com as famílias cresceram 11,2% (Valor econômico).

O Brasil contabilizou mais de 62,5 milhões de pessoas voando pelo país em 2021. O 
número representa um crescimento de 20,4% na comparação com o ano anterior, 
quando 51,9 milhões de passageiros haviam trafegado pelos aeroportos do país. O 
destaque foi o mês de dezembro, que registrou o maior volume de pessoas 
transportadas desde janeiro de 2020. Os dados foram divulgados em 28.01 pela 
Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC) e reforçam a retomada gradual do
turismo brasileiro ao longo do último ano. O mês de dezembro, que registrou o 
melhor mês do ano, apontou a movimentação de 7,7 milhões de passageiros em 
voos dentro do país. Esse índice é o que mais se aproxima do cenário pré
pandêmico e representa o maior volume de passageiros pagos transportados nos 

pontos, para 93,2 pontos, menor nível desde maio de 2021 (92,4 pontos).  

O resultado negativo em janeiro foi disseminado entre seis dos sete principais 
segmentos do setor, com destaque para os serviços prestados às famílias. No final 
de 2021, o segmento contribuiu positivamente para a recuperação do setor, 

onfiança acima do resultado agregado. Contudo, a queda nos 
serviços prestados às famílias se mostra mais intensa nesse mês com o surto de 
Ômicron e Influenza, fazendo com que a confiança retorne a patamar inferior aos 

ete a piora dos casos da pandemia e a volta 
de algumas medidas restritivas, como adiamento de alguns feriados. Essas 
medidas acabam afetando de maneira mais intensa as empresas desse, como já 

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) publicou 
os resultados de janeiro da Intenção de Consumo das Famílias (ICF). Em dezembro 
de 2021, a Intenção de Consumo das Famílias apresentou queda de 0,8%, 

al, alcançando 74,4 pontos. Com esse resultado, o ICF 
encerrou o ano de 2021 com retração de 9,9% e uma média de 71,6 pontos (Valor 

Os bons tempos do crédito farto e barato muito provavelmente ficaram para trás. 
ois anos de pandemia, injetando R$ 1,2 trilhão na 

economia, ajudando a amenizar o mergulho de 2020 e sustentando a recuperação 
de 2021, as operações de crédito devem desacelerar neste ano, como reflexo das 

inflação, com a alta dos juros, 
postura mais cautelosa dos bancos nas concessões e crescimento menor da 

O Banco Central divulgou o balanço do crédito em 2021 na semana passada, com 
trilhões, o equivalente a 54% do 

PIB. O saldo superou os R$ 3,5 trilhões no fim de 2019, e cresceu mais do que os 
15,6% do primeiro ano da pandemia. As operações com as pessoas físicas puxaram 
o resultado, com crescimento de 20,8%, ritmo mais acentuado do que os 11,1% 
dos empréstimos para empresas. Em 2020, foi o inverso. Para socorrer a 
economia, o governo lançou linhas especiais para incentivar os negócios, que 
contribuíram para o aumento de 21,8% do crédito para pessoas jurídicas, 

com as famílias cresceram 11,2% (Valor econômico). 

O Brasil contabilizou mais de 62,5 milhões de pessoas voando pelo país em 2021. O 
número representa um crescimento de 20,4% na comparação com o ano anterior, 

egado pelos aeroportos do país. O 
destaque foi o mês de dezembro, que registrou o maior volume de pessoas 
transportadas desde janeiro de 2020. Os dados foram divulgados em 28.01 pela 
Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC) e reforçam a retomada gradual do 
turismo brasileiro ao longo do último ano. O mês de dezembro, que registrou o 
melhor mês do ano, apontou a movimentação de 7,7 milhões de passageiros em 
voos dentro do país. Esse índice é o que mais se aproxima do cenário pré-

r volume de passageiros pagos transportados nos 
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aeroportos brasileiros nos últimos 21 meses. Desde abril de 2021, a quantidade de 
pessoas voando pelo país segue um ritmo de crescimento mês a mês (MTur).

 

Comércio Exterior 
 
 

✔  Com déficit de US$ 176 milhões em janeiro considerado como resultado pontual, a 
balança comercial iniciou este ano com recordes de exportação e de corrente de 
comércio para o mês. Nenhum dos resultados de janeiro, porém, devem ser 
considerados como tendênc
ano com exportações ainda beneficiadas por preços de commodities relativamente 
altos, mesmo com acomodações, e por importações impactadas por demanda 
doméstica baixa, ainda que pressionada por inflação gl
grupo da energia (Valor Econômico, 02/02/22).
 

✔  O saldo negativo de janeiro foi resultado de US$ 19,7 bilhões em exportações e 
US$ 19,8 bilhões em importações. O déficit na balança de janeiro condiz com a 
sazonalidade e foi influ
em linha com a queda dos embarques de minério de ferro, combinada com 
importações impulsionadas pela elevação dos preços dos óleos combustíveis e do 
petróleo. Para 2022, o panorama esperado aponta p
números das exportações de 2021, com receitas beneficiadas por cenário de 
manutenção de cotações ainda historicamente valorizadas nas principais 
commodities exportadas (Valor Econômico, 02/02/22).

✔  O fato de a China ter ultrap
diz muito sobre o mau estado do Mercosul e sobre a perda de competitividade das 
indústrias dos dois lados da fronteira 
comercial na região se propôs. O poder de
exportador do mundo, a China, é gigantesco, mas os desacertos políticos entre as 
duas maiores economias do bloco, Brasil e Argentina, facilitaram bastante o 
trabalho dos chineses (Valor Econômico, 02/02/22).

✔  O minério em alta 
2021. O faturamento do setor mineral do país teve um faturamento de R$ 339 
bilhões, alta de 62% em relação ao ano anterior. A produção teve crescimento bem 
menor, de 7%, para 1,15 bilhão de tonelad
desempenho similar ao do ano passado, segundo o Ibram. O crescimento em valor 
foi resultado do enfraquecimento do real em relação ao dólar e da alta no preço 
médio do minério de ferro, principal produto mineral exportado
47,5%. Houve aumento no preço médio de todas as commodities, com destaque 
para cobre (51,9%), alumínio (45,4%) e estanho (92,9%) (Valor Econômico, 
02/02/22).  

✔  O consumo aparente de resinas plásticas manteve
Brasil, porém, mais uma vez, as importações abocanharam fatia adicional no 
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aeroportos brasileiros nos últimos 21 meses. Desde abril de 2021, a quantidade de 
pessoas voando pelo país segue um ritmo de crescimento mês a mês (MTur).

 

Com déficit de US$ 176 milhões em janeiro considerado como resultado pontual, a 
balança comercial iniciou este ano com recordes de exportação e de corrente de 
comércio para o mês. Nenhum dos resultados de janeiro, porém, devem ser 
considerados como tendência, indicam os especialistas. O ano de 2022 será um 
ano com exportações ainda beneficiadas por preços de commodities relativamente 
altos, mesmo com acomodações, e por importações impactadas por demanda 
doméstica baixa, ainda que pressionada por inflação global e demanda por itens do 
grupo da energia (Valor Econômico, 02/02/22). 

O saldo negativo de janeiro foi resultado de US$ 19,7 bilhões em exportações e 
US$ 19,8 bilhões em importações. O déficit na balança de janeiro condiz com a 
sazonalidade e foi influenciado pela perda de fôlego das exportações brasileiras, 
em linha com a queda dos embarques de minério de ferro, combinada com 
importações impulsionadas pela elevação dos preços dos óleos combustíveis e do 
petróleo. Para 2022, o panorama esperado aponta para a relativa preservação dos 
números das exportações de 2021, com receitas beneficiadas por cenário de 
manutenção de cotações ainda historicamente valorizadas nas principais 
commodities exportadas (Valor Econômico, 02/02/22). 

O fato de a China ter ultrapassado o Brasil em suas exportações para a Argentina 
diz muito sobre o mau estado do Mercosul e sobre a perda de competitividade das 
indústrias dos dois lados da fronteira - o contrário do que a criação de um bloco 
comercial na região se propôs. O poder de conquistar mercados do maior 
exportador do mundo, a China, é gigantesco, mas os desacertos políticos entre as 
duas maiores economias do bloco, Brasil e Argentina, facilitaram bastante o 
trabalho dos chineses (Valor Econômico, 02/02/22). 

O minério em alta e o câmbio favorável puxaram a receita do setor mineral em 
2021. O faturamento do setor mineral do país teve um faturamento de R$ 339 
bilhões, alta de 62% em relação ao ano anterior. A produção teve crescimento bem 
menor, de 7%, para 1,15 bilhão de toneladas. Já para 2022 a previsão é de um 
desempenho similar ao do ano passado, segundo o Ibram. O crescimento em valor 
foi resultado do enfraquecimento do real em relação ao dólar e da alta no preço 
médio do minério de ferro, principal produto mineral exportado
47,5%. Houve aumento no preço médio de todas as commodities, com destaque 
para cobre (51,9%), alumínio (45,4%) e estanho (92,9%) (Valor Econômico, 

O consumo aparente de resinas plásticas manteve-se em expansão em 2021 no 
il, porém, mais uma vez, as importações abocanharam fatia adicional no 

aeroportos brasileiros nos últimos 21 meses. Desde abril de 2021, a quantidade de 
pessoas voando pelo país segue um ritmo de crescimento mês a mês (MTur). 

Com déficit de US$ 176 milhões em janeiro considerado como resultado pontual, a 
balança comercial iniciou este ano com recordes de exportação e de corrente de 
comércio para o mês. Nenhum dos resultados de janeiro, porém, devem ser 

ia, indicam os especialistas. O ano de 2022 será um 
ano com exportações ainda beneficiadas por preços de commodities relativamente 
altos, mesmo com acomodações, e por importações impactadas por demanda 

obal e demanda por itens do 

O saldo negativo de janeiro foi resultado de US$ 19,7 bilhões em exportações e 
US$ 19,8 bilhões em importações. O déficit na balança de janeiro condiz com a 

enciado pela perda de fôlego das exportações brasileiras, 
em linha com a queda dos embarques de minério de ferro, combinada com 
importações impulsionadas pela elevação dos preços dos óleos combustíveis e do 

ara a relativa preservação dos 
números das exportações de 2021, com receitas beneficiadas por cenário de 
manutenção de cotações ainda historicamente valorizadas nas principais 

assado o Brasil em suas exportações para a Argentina 
diz muito sobre o mau estado do Mercosul e sobre a perda de competitividade das 

o contrário do que a criação de um bloco 
conquistar mercados do maior 

exportador do mundo, a China, é gigantesco, mas os desacertos políticos entre as 
duas maiores economias do bloco, Brasil e Argentina, facilitaram bastante o 

e o câmbio favorável puxaram a receita do setor mineral em 
2021. O faturamento do setor mineral do país teve um faturamento de R$ 339 
bilhões, alta de 62% em relação ao ano anterior. A produção teve crescimento bem 

as. Já para 2022 a previsão é de um 
desempenho similar ao do ano passado, segundo o Ibram. O crescimento em valor 
foi resultado do enfraquecimento do real em relação ao dólar e da alta no preço 
médio do minério de ferro, principal produto mineral exportado, que no ano subiu 
47,5%. Houve aumento no preço médio de todas as commodities, com destaque 
para cobre (51,9%), alumínio (45,4%) e estanho (92,9%) (Valor Econômico, 

se em expansão em 2021 no 
il, porém, mais uma vez, as importações abocanharam fatia adicional no 
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mercado doméstico, sinalizando que a capacidade instalada local não cresce ao 
mesmo ritmo da procura e colocando em xeque a posição do país como 
exportador líquido de resinas. As projeç
consumo aparente. Logo, há demanda interna. Mas o Brasil está exportando cada 
vez menos resina e importando mais. A percepção é a de que gargalos logísticos e 
custos em ascensão não contiveram as compras externas. “As pe
brasileiras estão exportando menos e atendendo mais ao mercado local. E mesmo 
com as dificuldades logísticas, tem entrado mais importado”, segundo avaliação do 
setor (Valor Econômico, 01/02/22).

✔  O secretariado da Organização Mundial do Comércio
no seu “senior management” a partir do fim de fevereiro, em meio à partida de 
vários diretores de alto nível nessa entidade chave da governança global. Os dois 
brasileiros que atualmente integram a alta administração da OMC p
demissão. O primeiro é Vitor do Prado, que ocupou por 10 anos a direção da 
divisão de Conselho
onde passam todos os temas para decisões pelos 164 países membros. O outro é 
Christian Dahoui, atual diretor de recursos humanos da OMC, que tem uma 
extensa carreira em entidades internacionais. Os dois brasileiros são altamente 
qualificados e dotados de reputação na cena multilateral. Na OMC, outros cinco 
diretores pediram demissão ou vão antecipa
economista-chefe, Robert Koopman, e o diretor de Comunicações, Keith Rockwell 
(Valor Econômico, 01/02/22).

✔  Em uma nova safra de investimentos no setor portuário, pelo menos 30 projetos 
de terminais de uso privado foram autoriza
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) para autorização em 2022, 
destravando aportes de até R$ 9,5 bilhões. Para a Associação de Terminais 
Portuários Privados (ATP), que fez o levantamento com base em chamada
públicas e publicações no “Diário Oficial” da União, isso comprova a preferência de 
muitos investidores por essa modalidade de expansão no setor. Terminais de uso 
Privado, os TUPs, como são conhecidos, ficam necessariamente fora dos portos 
organizados - aqueles geridos pelas Companhias Docas ou por administrações 
estaduais - e têm regulação mais flexível do que os arrendamentos de áreas 
públicas. Na década passada, eles tiveram um crescimento de 38%. Hoje 
movimentam cerca de dois terços das cargas portuár
minérios e combustíveis (Valor Econômico, 01/02/22).

✔  As ferrovias ampliaram sua participação nas exportações dos principais produtos 
agrícolas, em 2021, segundo dados da Associação Nacional dos Transportadores 
Ferroviários (ANTF). No ano passado, 46,4% da soja exportada pelo Brasil chegou 
aos portos brasileiros por meio de ferrovias, o que representa aumento de 10,4% 
em comparação com 2020. Esse avanço também foi registrado nas exportações de 
outras cargas de peso, como o milho, em que houve alta de 7,9% na participação 
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mercado doméstico, sinalizando que a capacidade instalada local não cresce ao 
mesmo ritmo da procura e colocando em xeque a posição do país como 
exportador líquido de resinas. As projeções mostram que 2021 foi recorde em 
consumo aparente. Logo, há demanda interna. Mas o Brasil está exportando cada 
vez menos resina e importando mais. A percepção é a de que gargalos logísticos e 
custos em ascensão não contiveram as compras externas. “As pe
brasileiras estão exportando menos e atendendo mais ao mercado local. E mesmo 
com as dificuldades logísticas, tem entrado mais importado”, segundo avaliação do 
setor (Valor Econômico, 01/02/22). 

O secretariado da Organização Mundial do Comércio (OMC) já não terá brasileiros 
no seu “senior management” a partir do fim de fevereiro, em meio à partida de 
vários diretores de alto nível nessa entidade chave da governança global. Os dois 
brasileiros que atualmente integram a alta administração da OMC p
demissão. O primeiro é Vitor do Prado, que ocupou por 10 anos a direção da 
divisão de Conselho-Geral e Comitê de Negociações Comerciais, posição chave por 
onde passam todos os temas para decisões pelos 164 países membros. O outro é 

atual diretor de recursos humanos da OMC, que tem uma 
extensa carreira em entidades internacionais. Os dois brasileiros são altamente 
qualificados e dotados de reputação na cena multilateral. Na OMC, outros cinco 
diretores pediram demissão ou vão antecipar a aposentaria, incluindo o 

chefe, Robert Koopman, e o diretor de Comunicações, Keith Rockwell 
(Valor Econômico, 01/02/22). 

Em uma nova safra de investimentos no setor portuário, pelo menos 30 projetos 
de terminais de uso privado foram autorizados em 2021 ou estão em análise na 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) para autorização em 2022, 
destravando aportes de até R$ 9,5 bilhões. Para a Associação de Terminais 
Portuários Privados (ATP), que fez o levantamento com base em chamada
públicas e publicações no “Diário Oficial” da União, isso comprova a preferência de 
muitos investidores por essa modalidade de expansão no setor. Terminais de uso 
Privado, os TUPs, como são conhecidos, ficam necessariamente fora dos portos 

aqueles geridos pelas Companhias Docas ou por administrações 
e têm regulação mais flexível do que os arrendamentos de áreas 

públicas. Na década passada, eles tiveram um crescimento de 38%. Hoje 
movimentam cerca de dois terços das cargas portuárias no Brasil, principalmente 
minérios e combustíveis (Valor Econômico, 01/02/22). 

As ferrovias ampliaram sua participação nas exportações dos principais produtos 
agrícolas, em 2021, segundo dados da Associação Nacional dos Transportadores 
Ferroviários (ANTF). No ano passado, 46,4% da soja exportada pelo Brasil chegou 

ros por meio de ferrovias, o que representa aumento de 10,4% 
em comparação com 2020. Esse avanço também foi registrado nas exportações de 
outras cargas de peso, como o milho, em que houve alta de 7,9% na participação 

mercado doméstico, sinalizando que a capacidade instalada local não cresce ao 
mesmo ritmo da procura e colocando em xeque a posição do país como 

ões mostram que 2021 foi recorde em 
consumo aparente. Logo, há demanda interna. Mas o Brasil está exportando cada 
vez menos resina e importando mais. A percepção é a de que gargalos logísticos e 
custos em ascensão não contiveram as compras externas. “As petroquímicas 
brasileiras estão exportando menos e atendendo mais ao mercado local. E mesmo 
com as dificuldades logísticas, tem entrado mais importado”, segundo avaliação do 

(OMC) já não terá brasileiros 
no seu “senior management” a partir do fim de fevereiro, em meio à partida de 
vários diretores de alto nível nessa entidade chave da governança global. Os dois 
brasileiros que atualmente integram a alta administração da OMC pediram 
demissão. O primeiro é Vitor do Prado, que ocupou por 10 anos a direção da 

Geral e Comitê de Negociações Comerciais, posição chave por 
onde passam todos os temas para decisões pelos 164 países membros. O outro é 

atual diretor de recursos humanos da OMC, que tem uma 
extensa carreira em entidades internacionais. Os dois brasileiros são altamente 
qualificados e dotados de reputação na cena multilateral. Na OMC, outros cinco 

r a aposentaria, incluindo o 
chefe, Robert Koopman, e o diretor de Comunicações, Keith Rockwell 

Em uma nova safra de investimentos no setor portuário, pelo menos 30 projetos 
dos em 2021 ou estão em análise na 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) para autorização em 2022, 
destravando aportes de até R$ 9,5 bilhões. Para a Associação de Terminais 
Portuários Privados (ATP), que fez o levantamento com base em chamadas 
públicas e publicações no “Diário Oficial” da União, isso comprova a preferência de 
muitos investidores por essa modalidade de expansão no setor. Terminais de uso 
Privado, os TUPs, como são conhecidos, ficam necessariamente fora dos portos 

aqueles geridos pelas Companhias Docas ou por administrações 
e têm regulação mais flexível do que os arrendamentos de áreas 

públicas. Na década passada, eles tiveram um crescimento de 38%. Hoje 
ias no Brasil, principalmente 

As ferrovias ampliaram sua participação nas exportações dos principais produtos 
agrícolas, em 2021, segundo dados da Associação Nacional dos Transportadores 
Ferroviários (ANTF). No ano passado, 46,4% da soja exportada pelo Brasil chegou 

ros por meio de ferrovias, o que representa aumento de 10,4% 
em comparação com 2020. Esse avanço também foi registrado nas exportações de 
outras cargas de peso, como o milho, em que houve alta de 7,9% na participação 
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do modal ferroviário, e em açúcar, que 
01/02/22). 

Finanças Públicas 
 

✔  A previsão do déficit primário do governo central para 2022 ficou em R$ 79,4 
bilhões, bem acima dos R$ 49,6 bilhões previstos pelo Executivo em agosto, e 
estimados pela Instituição Fiscal Independente (IFI) em 2021(R$ 38,2 bilhões). Vale 
dizer que esse quadro fiscal foi impactado pela Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) dos Precatórios, que alterou o teto de gastos e estabeleceu novos limites 
para as despesas (sentenças judiciais e precatórios por parte da União), pelo 
programa Auxílio Brasil, pelas eme
aumento dos recursos para o financiamento das eleições. Ademais esse quadro se 
ressente dos recentes aumentos nos juros, o que piorou esse quadro. Cabe ao 
Congresso promover os ajustes necessários na peça orçamen
para minimizar esse contexto de restrições, é o que afirma a IFI em seu último 
relatório fiscal. 
   

✔  Ressalta-se que as recentes mudanças no teto de gastos fazem com que os 
orçamentos operarem sempre acima dos limites constitucionais previstos, 
obrigando que eventuais ajustes sejam postergados. 
 

✔  Sobre o orçamento para 2022, ressalta
112,6 bilhões foi decorrente de duas alterações básicas no texto constitucional. A 
primeira em função de mudanças na própria formula de cálculo do teto (Emenda 
Constitucional 95, de 2016) que passou a ser corrigido pelo Índice de Preç
Consumidor Amplo (IPCA) acumulado em doze meses até dezembro (antes era 
pelo IPCA acumulado até junho). A segunda 
com sentenças judiciais e precatórios. 
 

✔  Vale dizer que o Poder Executivo teve um excesso de R$ 1,
primários, ao passo que nos demais Poderes e órgãos o orçamento ainda tem folga 
de R$ 3,1 bilhões em relação aos novos limites, gerando um espaço líquido de R$ 
1,3 bilhão.  
 

 
 

 

Perspectivas de Curto Prazo 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%)

Mensal 
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do modal ferroviário, e em açúcar, que teve aumento de 2,1% (Valor Econômico, 

A previsão do déficit primário do governo central para 2022 ficou em R$ 79,4 
bilhões, bem acima dos R$ 49,6 bilhões previstos pelo Executivo em agosto, e 
estimados pela Instituição Fiscal Independente (IFI) em 2021(R$ 38,2 bilhões). Vale 

dro fiscal foi impactado pela Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) dos Precatórios, que alterou o teto de gastos e estabeleceu novos limites 
para as despesas (sentenças judiciais e precatórios por parte da União), pelo 
programa Auxílio Brasil, pelas emendas do  Relator-Geral do Orçamento e pelo  
aumento dos recursos para o financiamento das eleições. Ademais esse quadro se 
ressente dos recentes aumentos nos juros, o que piorou esse quadro. Cabe ao 
Congresso promover os ajustes necessários na peça orçamentária ao longo do ano 
para minimizar esse contexto de restrições, é o que afirma a IFI em seu último 

se que as recentes mudanças no teto de gastos fazem com que os 
orçamentos operarem sempre acima dos limites constitucionais previstos, 
obrigando que eventuais ajustes sejam postergados.  

Sobre o orçamento para 2022, ressalta-se que a ampliação no Teto de gastos de R$ 
112,6 bilhões foi decorrente de duas alterações básicas no texto constitucional. A 
primeira em função de mudanças na própria formula de cálculo do teto (Emenda 
Constitucional 95, de 2016) que passou a ser corrigido pelo Índice de Preç
Consumidor Amplo (IPCA) acumulado em doze meses até dezembro (antes era 
pelo IPCA acumulado até junho). A segunda - a fixação de um limite para despesas 
com sentenças judiciais e precatórios.  

Vale dizer que o Poder Executivo teve um excesso de R$ 1,8 bilhão nos gastos 
primários, ao passo que nos demais Poderes e órgãos o orçamento ainda tem folga 
de R$ 3,1 bilhões em relação aos novos limites, gerando um espaço líquido de R$ 

Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Resultado observado (%) Projeção 2021/2022

 Ano 12 Meses Dez. Jan. Fev. 

teve aumento de 2,1% (Valor Econômico, 

A previsão do déficit primário do governo central para 2022 ficou em R$ 79,4 
bilhões, bem acima dos R$ 49,6 bilhões previstos pelo Executivo em agosto, e 
estimados pela Instituição Fiscal Independente (IFI) em 2021(R$ 38,2 bilhões). Vale 

dro fiscal foi impactado pela Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) dos Precatórios, que alterou o teto de gastos e estabeleceu novos limites 
para as despesas (sentenças judiciais e precatórios por parte da União), pelo 

Geral do Orçamento e pelo  
aumento dos recursos para o financiamento das eleições. Ademais esse quadro se 
ressente dos recentes aumentos nos juros, o que piorou esse quadro. Cabe ao 

tária ao longo do ano 
para minimizar esse contexto de restrições, é o que afirma a IFI em seu último 

se que as recentes mudanças no teto de gastos fazem com que os 
orçamentos operarem sempre acima dos limites constitucionais previstos, 

Teto de gastos de R$ 
112,6 bilhões foi decorrente de duas alterações básicas no texto constitucional. A 
primeira em função de mudanças na própria formula de cálculo do teto (Emenda 
Constitucional 95, de 2016) que passou a ser corrigido pelo Índice de Preço ao 
Consumidor Amplo (IPCA) acumulado em doze meses até dezembro (antes era 

a fixação de um limite para despesas 

8 bilhão nos gastos 
primários, ao passo que nos demais Poderes e órgãos o orçamento ainda tem folga 
de R$ 3,1 bilhões em relação aos novos limites, gerando um espaço líquido de R$ 

Projeção 2021/2022(1
 

Mar. Tendência 
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Indústria (nov.) -15,7 

Comércio (nov.) -13,8 

Serviços (nov.) -0,3 

Agricultura (dez.)2 4,4 

Exportações (dez.) 0,0 

Importações (dez.) 136,3 

ICMS (dez.)3 16,5 

FPE (dez.)3 26,5 

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: va

Governo do Estado da Bahia 
Rui Costa  

Secretaria do Planejamento 
João Leão 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia
Jorgete Oliveira Gomes da Costa

Diretoria de Indicadores e Estatística
Armando Affonso de Castro Neto
Equipe Técnica 
Arthur S. Cruz Júnior, Carla Jan
Vieira, Luiz Mário R. Vieira, Maria Margarete de Carvalho A. Perazzo, Pedro 
Santana, Poliana Peixinho, Rosângela Ferreira 
Equipe Editorial 
Vinícius Luz (designer gráfico), Ludmila Nagamatsu (editoria de arte), Elisabete Barretto 
(editoria-geral) 
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 -13,4 -12,3 -12,1 -13,4 -15,6 

 1,0 0,1 -11,1 -12,3 -14,5 

10,1 8,9 4,5 6,1 7,3 

   4,4 4,4 

26,3 26,3  13,3 28,1 

 62,0 62,0  17,3 45,7 

25,0 25,0  0,4 -1,6 

33,2 33,2  -6,9 -22,7 

variação no mês em relação ao mesmo mês do ano anterior;  
variação acumulada observada até o mês do ano em relação ao mesmo período do ano anterior; 

variação acumulada observada nos últimos 12 meses em relação aos 12 meses anteriores;
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. 

Governo do Estado da Bahia  

Secretaria do Planejamento  

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 
Jorgete Oliveira Gomes da Costa 

Diretoria de Indicadores e Estatística 
Armando Affonso de Castro Neto 

Carla Janira do Nascimento, Elissandra Alves de Brito, João Gabriel R. 
Luiz Mário R. Vieira, Maria Margarete de Carvalho A. Perazzo, Pedro Marques de 

Santana, Poliana Peixinho, Rosângela Ferreira Conceição, Zélia Maria de C. Góis

Vinícius Luz (designer gráfico), Ludmila Nagamatsu (editoria de arte), Elisabete Barretto 

 
 

 
 

 
 

4,4 
 

5,6 
 

18,2 
 

6,5 
 

31,1 
 

variação acumulada observada até o mês do ano em relação ao mesmo período do ano anterior;  
variação acumulada observada nos últimos 12 meses em relação aos 12 meses anteriores; 

tendência, para os próximos três meses, dados sujeitos à mudança metodológica;  

João Gabriel R. 
Marques de 

ia Maria de C. Góis 

Vinícius Luz (designer gráfico), Ludmila Nagamatsu (editoria de arte), Elisabete Barretto 

 


