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CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 
 

O Departamento de Comércio americano informou que o Produto Interno Bruto (PIB) 
sofreu uma contração de 1,4% no primeiro trimestre com relação ao último trimestre do 
ano passado (taxa anualizada e ajustada sazonalmente), o que marca sua primeira queda 
desde o segundo trimestre de 2020, quando a pandemia afetou gravemente a economia. 
 
Essa queda se deu em um contexto de consumidores e empresas afetados pela variante 
Ômicron da Covid-19 e pela redução dos gastos públicos. O resultado foi muito pior do 
que o esperado pelos analistas, que antecipavam um leve aumento, e veio depois de a 
economia ter crescido 6,9% no último trimestre de 2021.  
 
O Departamento do Comércio explicou ainda, em um comunicado, que "a queda do PIB 
reflete a redução dos investimentos privados, das exportações, dos gastos públicos do 
governo federal e dos locais, enquanto as importações aumentaram".  A queda dos gastos 
públicos se deveu tanto à diminuição dos gastos em defesa quanto ao fim do prazo de 
vigência de programas de benefícios sociais por parte do governo.  
 
Os Estados Unidos (EUA) estão enfrentando uma inflação recorde, enquanto se recuperam 
da pandemia da Covid-19. Ao mesmo tempo, registram o aumento dos preços dos 
combustíveis e de outros insumos, devido à invasão russa da Ucrânia e aos problemas de 
abastecimento em nível global. Esse quadro gerou temores de que a maior economia do 
mundo possa entrar em recessão.  
 
 
Os bens duráveis impulsionaram o aumento das importações. Segundo o relatório, o 
déficit de investimento privado foi devido, especialmente, aos bens de comércio do 
atacado –em particular os veículos motorizados –, em falta pela escassez mundial de 
semicondutores. Um aumento no déficit comercial - ou seja, parte da demanda dos EUA 
foi atendida pela produção de outros países - tirou 3,2 pontos porcentuais do crescimento 
do PIB. Só que esse aumento foi causado em parte pelos efeitos disruptivos da pandemia 
sobre o comércio internacional: muitas cargas que deveriam ter chegado aos EUA no fim 
de 2021 só o fizeram no começo do ano.  
 
A queda dos gastos públicos se deveu tanto à diminuição dos gastos em defesa quanto ao 
fim do prazo de vigência de programas de benefícios sociais por parte do governo. “Com 
forte crescimento dos gastos do consumidor, investimento empresarial e emprego no 
primeiro trimestre, a economia dos EUA não estava em recessão no início do ano”, disse 
Bill Adams, economista-chefe do Comerica Bank. “O crescimento deve ser retomado no 
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segundo trimestre, à medida que o déficit comercial e os estoques deixem de pesar contra 
a economia.” 
 
A taxa de desemprego da zona do euro caiu a 6,8% em março, de 6,9% da leitura de 
fevereiro e 8,2% da leitura do mesmo mês do ano anterior, de acordo com dados 
divulgados pelo instituto de estatísticas europeu Eurostat. O dado ficou em linha com a 
expectativa dos economistas consultados pelo "The Wall Street Journal" para o período. 
 
O Eurostat estima que 11,27 milhões de pessoas estavam desempregadas na zona do euro 
em março, com redução de 85 mil de fevereiro a março. Para a União Europeia (UE), a 
taxa de desemprego caiu a 6,2%, de 6,3% em fevereiro e 7,5% em março do ano passado, 
com 13,37 milhões de desempregados.  
 
Os números foram divulgados enquanto sindicatos pressionam por reajustes salariais mais 
altos para os trabalhadores, em uma tentativa de compensar o aumento dos preços da 
energia e dos alimentos, que elevaram a inflação na zona do euro para o nível mais alto já 
registrado neste século.  
 
A  China está prestes a embarcar em uma nova onda de gastos em infraestrutura,  uma 
tentativa de arrumar a economia, que se aproxima de um ponto de ruptura por causa dos  
lockdowns da Covid-19. O presidente Xi Jinping  disse em uma reunião com autoridades da 
área econômica que “todos os esforços” devem ser feitos para impulsionar o setor de 
construção para aumentar a demanda doméstica e promover o crescimento. Segundo ele, 
a infraestrutura do país ainda é “incompatível” com as necessidades de desenvolvimento 
e segurança nacional. 
 
Xi pediu mais projetos em transportes, energia e   e conservação de água, bem como 
novas instalações para supercomputação, computação em nuvem e inteligência artificial. 
O presidente não detalhou quanto a China planeja gastar no novo impulso de 
infraestrutura. De acordo com as estatísticas mais recentes do governo, o investimento 
em infraestrutura já aumentou 8,5% no primeiro trimestre de 2022 em relação ao ano 
anterior. 
 
Os comentários de Xi (que raramente expõe planos econômicos detalhados, deixando isso 
para seu primeiro-ministro Li Keqiang) indicam que o governo está ficando cada vez mais 
preocupado com a piora das perspectivas de crescimento do país. O governo parece estar 
voltando a uma política que havia minimizado nos últimos anos para aliviar a pressão 
sobre as finanças do governo local e promover o crescimento por meio do consumo. 
 
Os lockdowns da Covid-19 levaram a segunda maior economia do mundo a ficar “perto do 
ponto de ruptura”, de acordo com uma análise da Société Générale revelada no início da 
semana. Entretanto, as restrições duras em Xangai e outras grandes cidades chinesas são 
apenas o golpe mais recente. 
O Federal Reserve (Fed) aumentou as taxas de juros em 0,5 ponto percentual, para a faixa 
entre 0,75% e 1% ao ano, e anunciou um plano para reduzir suas enormes participações 
em títulos, medidas destinadas a conter  a maior inflação em 40 anos. 
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A decisão de 4 de maio marca o maior aumento da taxa de juros do Fed desde 2000. Ao 
encolher simultaneamente seu balanço patrimonial de US$ 9 trilhões, o banco está 
reduzindo rapidamente sua política de estímulos. Juntas, as ações devem repercutir nos 
mercados e na economia, ao tornarem o crédito mais caro. 
 
O rápido recuo da ajuda monetária é um sinal de que o Fed está levando a sério o 
resfriamento da atividade e do mercado de trabalho, à medida que a inflação persiste e as 
autoridades temem que ela possa se tornar permanente. Há meses, os preços estão 
subindo no ritmo mais rápido em 40 anos. 
 
Os novos bloqueios por causa da pandemia na China e a guerra na Ucrânia estão elevando 
ainda mais os preços de bens, alimentos e combustíveis. Ao mesmo tempo, há pouca 
oferta de mão de obra e os salários estão subindo rapidamente nos Estados Unidos, 
alimentando os preços mais altos dos serviços, pois a demanda do consumidor continua 
forte. 
 
Autoridades do Fed decidiram que não podem mais se dar ao luxo de esperar que a alta 
de preços se modere por conta própria, e deverão continuar aumentando as taxas em 
suas reuniões ao longo do ano, com muitos investidores esperando grandes elevações em 
junho e julho. 
 

1.2 Cenário Nacional 

Os dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), apontam que a produção industrial teve variação positiva 
de 0,3% na passagem de fevereiro para março, após alta de 0,7% no mês anterior. Na 
comparação com 2021, o setor acumula queda de 4,5% no primeiro trimestre de 2022. O 
acumulado nos últimos 12 meses chegou a 1,8%. Em março, a produção industrial ficou 
2,1% abaixo do patamar pré-pandemia, de fevereiro de 2020. 
 
André Macedo, gerente da pesquisa PIM, explica que a manutenção do comportamento 
positivo em fevereiro e março não conseguiu eliminar a perda de 2% que ocorreu no mês 
de janeiro. Além do mais, os fatores que dificultam uma retomada da indústria ainda 
permanecem. “Questões complicadoras na oferta, que é algo mais global, afetado pelo 
mercado internacional, e na demanda doméstica”, exemplifica. 
 
A atividade com mais influência positiva no mês de março foi a de veículos automotores, 
reboques e carrocerias, com crescimento de 6,9%. Funcionando como termômetro da 
indústria geral, o setor marca o segundo mês de expansão, mas ainda assim, não recupera 
o mês de janeiro. 
 
Outras atividades que contribuíram para a variação positiva de março foram: outros 
produtos químicos (7,8%), bebidas (6,4%) e máquinas e equipamentos (4,9%), além de 
equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (7,9%), de couro, artigos 
para viagem e calçados (8,9%) e de indústrias extrativas (0,9%). 
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Já entre as 12 atividades em queda, a principal influência veio de produtos alimentícios (-
1,7%), que interrompe quatro meses consecutivos de alta, quando acumulou expansão de 
14,9%. Coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-2,1%) e produtos 
farmoquímicos e farmacêuticos (-8,4%) também exerceram importantes impactos no mês. 
Três das quatro grandes categorias econômicas tiveram alta, sendo bens de capital (8%) e 
bens de consumo duráveis (2,5%) as com maiores taxas positivas. O setor produtor de 
bens intermediários (0,6%) teve crescimento menor que em fevereiro (1,8%). Já bens de 
consumo semi e não-duráveis (-3,3%) foi a única com taxa negativa, interrompendo três 
meses consecutivos de avanço na produção, período em que acumulou alta de 4,3%. 
 
No confronto contra o mesmo mês do ano anterior, o setor industrial teve queda de 2,1% 
em março de 2022. Os resultados negativos atingiram três das quatro grandes categorias 
econômicas, além de 17 dos 26 ramos, 55 dos 79 grupos e 60,1% dos 805 produtos 
pesquisados. Cabe citar que março de 2022 teve 22 dias úteis, um a menos do que março 
de 2021. 
 
Entre as atividades, destaque para as quedas em produtos de borracha e de material 
plástico (-14,5%), produtos de metal (-15,9%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos 
(-20,8%). Já no grupo dos nove setores que cresceram, outros produtos químicos (8,0%) e 
bebidas (12,0%) exerceram as maiores influências. 
 
O país registrou a criação líquida de 136 mil empregos com carteira assinada em março. 
Apesar do saldo positivo, os dados continuam mostrando desaceleração em relação ao 
ano passado e queda na média salarial dos contratados. Os dados foram divulgados por 
meio Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), apresentado dia 28 pelo 
Ministério do Trabalho e Previdência. O saldo do mês resulta de 1,95 milhão de 
contratações e 1,81 milhão de desligamentos. 
 
O resultado é 11% menor do que em março de um ano antes. Em janeiro, o saldo já havia 
sido 38% menor do que em um ano antes e, em fevereiro, a queda tinha sido de 17% no 
mesmo tipo de comparação. Para o ministério, a desaceleração em 2022 é natural após 
um ano de recuperação da economia. 
 
O setor de serviços mais uma vez liderou a abertura de vagas (111,5 mil), embora mostre 
um ritmo menor do que em meses anteriores (em fevereiro, por exemplo, o saldo havia 
ficado positivo em mais de 200 mil). O destaque ficou para a seção de transporte, 
armazenagem e correio com 16,2 mil postos criados. 
 
Em seguida na lista de maiores geradores de emprego, ficaram construção (25 mil vagas 
criadas), indústria (15,2 mil) e construção (apenas 352 postos). Já a agropecuária teve 
desempenho negativo e cortou 15,9 mil postos de trabalho. 
 
Os dados neste ano sofrem influência da gradual eliminação dos efeitos do programa 
emergencial de manutenção de emprego e renda. Criada na pandemia, a medida foi 
considerada fundamental por especialistas para sustentar o mercado de trabalho durante 
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o auge da crise da Covid-19. Um reflexo disso começa a ser observado no número de 
pedidos de seguro-desemprego, que subiu 15% em relação a um ano antes e alcançou 
674,6 mil requisições em março. 
 
Nem todas as regiões tiveram resultado positivo no mês em questão. Houve criação de 
vagas no Sudeste (com abertura de 75,8 mil postos), no Sul (33,6 mil), no Centro-Oeste 
(20,2 mil) e no Norte (9,3 mil). Já o Nordeste fechou 4,9 mil postos de trabalho. 
 
A criação de vagas contrasta com salários de admissão caindo novamente. Já são dois 
meses seguidos de retração, após as quedas consecutivas registradas ao longo de 2021 
(depois de um intervalo de crescimento em dezembro do ano passado e em janeiro deste 
ano). 
 
A remuneração média do contratado em março foi de R$ 1.872,07, queda real de 7,2% em 
relação a um ano antes. Segundo os técnicos, a menor remuneração é tradicionalmente 
observada em momentos de retomada do emprego. 
 
Bruno Imaizumi, economista da LCA Consultores, afirma que a queda nos salários de 
admissão decorre de um movimento de pessoas de menor qualificação se inserindo no 
mercado de trabalho formal —e de parte com maior qualificação recebendo menos do 
que antes. 
 
Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), 
divulgada pelo IBGE, mostram que a taxa de desocupação foi estimada em 11,1% no 
trimestre encerrado em março, ficando estável frente ao trimestre anterior. Também 
houve estabilidade no número de desempregados, que totalizou 11,9 milhões de pessoas. 
Já a população ocupada, estimada em 95,3 milhões, caiu 0,5% na mesma comparação, o 
que significa 472 mil pessoas a menos no mercado de trabalho. 
 
De acordo com a coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana Beringuy, a 
estabilidade da taxa de desocupação é explicada pelo fato de não haver crescimento na 
busca por trabalho no trimestre. O cenário é diferente daquele apresentado nos outros 
trimestres encerrados em março, quando, pelo efeito da sazonalidade, havia aumento da 
procura por trabalho. 
 
Afirma Beringuy “se olharmos a desocupação em retrospecto, pela série histórica da 
pesquisa, podemos notar que, no primeiro trimestre, essa população costuma aumentar 
devido aos desligamentos que há no início ano. O trimestre encerrado em março se diferiu 
desses padrões”. A taxa de desocupação é a menor para um trimestre encerrado em 
março desde 2016, quando também foi de 11,1%. 
 
A queda dos trabalhadores por conta própria na comparação com o último trimestre foi 
de 2,5%, o que representa a saída de 660 mil pessoas dessa categoria. Desse contingente, 
475 mil eram trabalhadores sem Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). “Os 
empregados sem carteira no setor privado ficaram estáveis, depois de três trimestres em 
expansão. Já o número de trabalhadores por conta própria teve retração após cinco 
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trimestres de aumento. No trimestre encerrado em março, essa queda no trabalho por 
conta própria respondeu pela redução no total da população ocupada”, comenta a 
pesquisadora. 
 
Em relação aos setores analisados pela pesquisa, apenas o da construção teve redução no 
seu contingente de trabalhadores na comparação com o trimestre anterior. O número de 
empregados desse segmento caiu 3,4%, ou 252 mil pessoas. Os outros setores ficaram 
estáveis nessa comparação. “A queda no número de ocupados na construção ocorreu 
principalmente entre trabalhadores por conta própria e empregados sem carteira, que 
representam parcela relevante dos ocupados nessa atividade. A queda na informalidade 
no trimestre pode ser associada à redução desses trabalhadores na construção”, analisa a 
coordenadora. 
 
O rendimento médio real foi estimado em R$ 2.548, um crescimento de 1,5% em relação 
ao trimestre encerrado em dezembro. “Esse aumento é importante se considerarmos que 
esse indicador vinha em queda desde o segundo trimestre do ano passado. De modo 
geral, quando a participação dos trabalhadores formais aumenta, o rendimento médio da 
população ocupada tende a crescer”, explica a coordenadora. Na comparação com o 
trimestre encerrado em março do ano passado, houve queda de 8,7%.  
 
Já a massa de rendimento ficou estável frente ao trimestre anterior. Ela foi estimada em 
R$ 237,7 bilhões, ficando estável também na comparação com o mesmo período do ano 
anterior. 
 
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevou, dia 4 de maio, a taxa  
Selic de 11,75% para 12,75% ao ano. A decisão foi unânime. O aumento de um ponto 
percentual representa o décimo aumento consecutivo da taxa básica de juros da 
economia, com isso, a Selic atinge o maior patamar em mais de cinco anos. Em janeiro de 
2017, a taxa estava em 13% ao ano. 
 
Na reunião de março, o  Copom registrou em ata que elevaria a taxa na próxima reunião 
em um ponto percentual. Assim, o aumento para 12,75% em maio era esperado pelo 
mercado financeiro. No comunicado, o comitê considerou "provável" elevar novamente a 
taxa Selic na próxima reunião, em meados de junho. Porém, o avanço da taxa deverá ter 
"menor magnitude" do que o aumento atual, de um ponto percentual. 
 
Nesse cenário, o Copom afirmou que as premissas e projeções do comitê passam a ter um 
nível de incerteza "maior do que o usual". Para 2022, trabalha com uma previsão de 
inflação de 7,3% e, para 2023, de 3,4%. Por fim, o comitê afirmou que a alta da inflação é 
impulsionada principalmente por dois fatores: a elevação de preços difundida no mundo 
todo, como consequência da pandemia da Covid e da guerra na Ucrânia; a "incerteza" dos 
investidores em relação ao cumprimento, por parte do governo, das regras fiscais do país. 
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1.3 Cenário Baiano 
 

Em março, segundo o Caged, a Bahia gerou 7.836 postos com carteira assinada, 
decorrente da diferença entre 73.650 admissões e 65.814 desligamentos. Com esse saldo, 
o estado passou a contar com 1.828.484 vínculos celetistas ativos, uma variação de 0,43% 
sobre o quantitativo do mês anterior. Os dados do emprego formal foram sistematizados 
pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). 
 
No mês, o Brasil computou um saldo de 136.189 vagas, enquanto o Nordeste registrou 
uma perda 4.963 postos – o que representou variações relativas de 0,33% e -0,07% 
comparativamente ao estoque do mês anterior, respectivamente. Das 27 unidades 
federativas do país, apenas quatro não apontaram crescimento do emprego celetista em 
março deste ano. 
 
Em termos absolutos, com 7.836 novos vínculos formais, a Bahia ocupou a primeira 
posição na geração de postos entre os estados nordestinos no mês. Dentre os entes 
federativos, ficou na oitava colocação. Em termos de relativos, com variação percentual 
de 0,43%, situou-se na primeira posição no Nordeste e na décima segunda no país. 
 
No agregado dos três primeiros meses de 2022, levando em conta a série ajustada, que 
incorpora as informações declaradas fora do prazo, a Bahia preencheu 30.832 novas vagas 
– aumento de 1,72% 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 março, com 615.173 e 25.086 novas vagas, respectivamente. 
 
Ainda em termos de saldo acumulado no ano, a unidade federativa baiana continuou à 
frente das demais do Nordeste, com Ceará (8.925 postos) e Maranhão (5.773 postos) na 
segunda e terceira posições. Entre as unidades da Federação, o estado se posicionou na 
oitava colocação. Em termos proporcionais, a Bahia, com alta de 1,72% no ano, ficou na 
primeira posição dentro da região nordestina. No país como um todo, o desempenho 
relativo baiano posicionou o estado na décima quarta colocação. 
 
Na Bahia, em março, o segmento de Serviços (2.768 vagas) foi o que mais gerou postos de 
trabalho celetistas dentre os cinco grandes setores de atividade econômica. Em seguida, 
Construção (2.681 postos), Indústria geral (1.879 vagas) e Agricultura, pecuária, produção 
florestal, pesca e aquicultura (808 postos) foram aqueles de maior geração. O setor de 
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (-300 vagas) foi o único com 
saldo negativo. 
 
No Dia do Sol, comemorado dia 3 de maio, a Bahia celebra a liderança na geração de 
energia solar no país, responsável por 30,78%, de acordo com dados da Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), analisados pela Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico (SDE). Há quase cinco anos as primeiras usinas solares fotovoltaicas de geração 
centralizada começaram a operar no estado e há três anos seguidos, a Bahia é líder 
nacional na geração da fonte. Já são 41 parques em operação no mercado livre e 
regulado, com 1,3 Gigawatts (GW) de potência instalada. Foram investidos R$ 6 bilhões e 
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gerados mais de 40 mil empregos na construção dos empreendimentos em toda cadeia 
produtiva.  
 
“Temos dentro da SDE, uma coordenação que acompanha de perto o segmento. De 
acordo com estudos técnicos, a Bahia saiu do zero em 2014 e teve um rápido crescimento 
na geração de energia solar, ganhando espaço como um participante expressivo e 
estratégico para o setor. Mais R$ 25 bilhões estão previstos serem investidos no estado 
nos 139 parques que estão em construção e com construção prevista. A estimativa é que 
sejam gerados mais de 163 mil empregos na fase de construção em toda cadeia produtiva, 
com potência instalada de 5,4 GW”, afirma o novo secretário da pasta, José Nunes.  
 
Oito municípios baianos são beneficiados com as usinas solares em operação, 
especialmente na região semiárida do estado, onde se concentra os melhores índices de 
irradiação solar, proporcionando a interiorização do desenvolvimento. As três cidades 
com mais projetos ficam no Oeste baiano, sendo elas, Tabocas do Brejo Velho com 10 
projetos (273 megawatts), Bom Jesus da Lapa com oito projetos (214 MW) e Oliveira dos 
Brejinhos com oito projetos (415 MW).  
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

Agropecuária 
 
 

 Mais de 10 linhas de créditos diferentes oferecem até R$ 400 mil em 

financiamentos para o pequeno produtor de cacau no Brasil através do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), iniciativa do governo 

federal em vigor há mais de 25 anos. Com as taxas de juros que variam entre 0,5% 

a 4,5% ao ano, o programa é um importante instrumento de fomento da produção 

agrícola familiar (Ascom/SEAGRI-ba, 03/05/2022). 

 

 No entanto, muitos produtores deixam de obter o benefício por conta da 

complexidade da operação. “Percebemos que muitas vezes o pequeno produtor de 

cacau tem a sua produção limitada pela falta de recursos. E um dos grandes 

entraves é a falta de informação sobre o acesso ao crédito rural”, aponta a 

economista Grazielle Cardoso, analista sênior do Programa de Desenvolvimento 

Territorial do Sul da Bahia do Instituto Arapyaú (Ascom/SEAGRI-ba, 03/05/2022). 

 

 A produção de rações deve crescer 3,5% no Brasil neste ano, para 88 milhões de 

toneladas, estimou o Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal 

(Sindirações). Em 2021, quando também avançou 3,5%, a produção chegou a 85 

milhões de toneladas (Valor Econômico, 03/05/2022). 

 

 O segmento de rações para aves, que representou metade do total em 2021, deve 

crescer 3,7%, para 44,2 milhões de toneladas. No caso da suinocultura, a previsão 
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é de aumento de 3,6%, para 20,4 milhões de toneladas. Para a bovinocultura, a 

entidade estima 12,4 milhões de toneladas, volume 1,8% maior que o do ano 

passado. Os segmentos de pets e aquacultura devem ter expansão de 5,5% e 5,2%, 

respectivamente, para 3,67 milhões e 1,52 milhão de toneladas (Valor Econômico, 

03/05/2022). 
 
 

Indústria 
 

 A produção industrial do país, de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal 

divulgada pelo IBGE, teve variação positiva de 0,3% na passagem de fevereiro para 

março, após alta de 0,7% no mês anterior. Na comparação com 2021, o setor 

acumula queda de 4,5% no primeiro trimestre de 2022. O acumulado nos últimos 

12 meses chegou a 1,8%. Em março, a produção industrial ficou 2,1% abaixo do 

patamar pré-pandemia, de fevereiro de 2020 (IBGE, 03/05/2022). 

 

 Ainda de acordo com a pesquisa, a atividade industrial com maior influência 

positiva no mês de março foi a de veículos automotores, reboques e carrocerias, 

com crescimento de 6,9%. Funcionando como termômetro da indústria geral, o 

setor marca o segundo mês de expansão, mas ainda assim, não recupera o mês de 

janeiro (IBGE, 03/05/2022).  

  

 Já entre as 12 atividades em queda, a principal influência veio de produtos 

alimentícios (-1,7%), que interrompe quatro meses consecutivos de alta, quando 

acumulou expansão de 14,9% (IBGE, 03/05/2022). 

  

 Na comparação com igual mês do ano anterior, o setor industrial assinalou recuo 

de 2,1% em março de 2022. Vale citar que março de 2022 (22 dias) teve um dia útil 

a menos do que igual mês do ano anterior (23). Entre as atividades, as principais 

influências negativas no total da indústria foram registradas por produtos de 

borracha e de material plástico (-14,5%), produtos de metal (-15,9%) e máquinas, 

aparelhos e materiais elétricos (-20,8%) (IBGE, 03/05/2022). 

 

 No mercado de trabalho formal, a indústria baiana, em março, registrou aumento 

de 1.879 postos de trabalho, de acordo com os dados divulgados no Novo Caged. 

Em termos desagregados, foram criados 1.574 postos na Transformação, 254 

postos na Extrativa e 84 em Água e esgoto. Por sua vez, houve perda de 33 postos 

em Eletricidade e gás. Ressalta-se também o aumento de 2.681 postos na 

Construção, que na pesquisa não está incluída como agregado da Indústria geral. 

Entre os setores da indústria de transformação destacam-se a criação de 1.071 

postos em Artigos de couro e calçados e de 543 postos em Manutenção, reparação 

e instalação de máquinas e equipamentos (Ministério do Trabalho e Previdência, 

28/04/2022). 
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Comércio Varejista 
 

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

Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre) recuou 0,9 ponto, ao passar de 

86,8 para 85,9 pontos. Em médias móveis trimestrais o indicador variou 0,3 ponto 

(FGV IBRE, 28/04/2022). 

 

 A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima 

que as vendas no Dia das Mães de 2022 deverão ser mais fracas do que o ano 

passado. De acordo com a sua estimativa, o volume de vendas do comércio 

varejista voltado para a data deverá atingir R$ 14,42 bilhões, 1,8% aquém da 

movimentação financeira real observada em 2021 (CNC, 29/04/2022). 

 

 Na previsão da CNC, o ramo de vestuário, calçados e acessórios deve seguir 

liderando este ano, com previsão de faturamento de R$ 6,69 bilhões, um avanço 

de 1,4% em relação ao registrado no ano passado. Por outro lado, os segmentos de 

utilidades domésticas e eletroeletrônicos (R$ 2,33 bilhões) e móveis e 

eletrodomésticos (R$ 2,29 bilhões) devem apresentar quedas expressivas de 9,3% 

e 9,5%, respectivamente (CNC, 29/04/2022). 

 

 A pesquisa da CNC aponta que nenhum dos 26 itens que compõem a cesta de bens 

e serviços avaliados deverá acusar queda, na comparação com o ano anterior. 

Seguindo uma tendência de alta, a variação média desses itens deverá ser a maior 

(+10,6%) desde 2013. Medidos pelo Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (IPCA-

15) acumulado em 12 meses, destacam-se as variações nos preços de 

eletrodomésticos como refrigeradores (+27,8%) e fogões (+24,9%). Itens de 

mobiliário tipicamente associados à data comemorativa do Dia das Mães também 

tendem a apresentar variação expressiva (+19,4%) (CNC, 29/04/2022). 

 

 A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) informou que os supermercados 

venderam R$ 611 bilhões em 2021, expansão nominal de 10,3% em relação ao ano 

anterior. As perdas das lojas cresceram dentro do faturamento anual e o peso das 

“quebras” de produtos no total de perdas do setor aumentou. As perdas gerais 

alcançaram R$ 11,4 bilhões em 2021, significando um avanço de 15,0%, e 

equivalente a 1,86% do faturamento, versus taxa de 1,79% no ano anterior (VALOR 

ECONÔMICO, 29/04/2022). 

 

 No mês de abril, o Índice de Confiança Empresarial (ICE) da FGV subiu 2,7 pontos, 

passando para 94,5 pontos. Na métrica de médias móveis trimestrais, o indicador 

subiu 1,0 ponto no mês, interrompendo a sequência de seis quedas consecutivas 

(FGV IBRE, 02/05/2022). 

 
 



 

11 

Semanal (28/04 a 04/05/22) 
 

Serviços & Turismo 
 

 O Índice de Confiança de Serviços (ICS), do Ibre/FGV , subiu 4,0 pontos em abril, 
para 96,2 pontos, maior nível desde novembro de 2021 (96,8 pontos). Em médias 
móveis trimestrais, o índice avançou 1,7 ponto, a primeira alta no ano. “A 
confiança de serviços avança pelo segundo mês consecutivo, sugerindo voltar ao 
padrão de retomada que ocorreu ao longo de 2021. O resultado foi disseminado 
entre os principais segmentos e mais influenciado pelo segmento de serviços 
prestados às famílias, que parecem responder positivamente à melhora da 
pandemia depois do surto de Ômicron no início de 2022. A melhora também foi 
difusa entre indicadores sobre o presente e de expectativas. Para os próximos 
meses, ainda é possível imaginar continuidade de recuperação, dado que o setor 
de serviços foi o que mais sofreu ao longo da pandemia. Contudo, altas mais 
expressivas ainda dependem de melhora do cenário macroeconômico”, avaliou 
Rodolpho Tobler, economista do Ibre/ FGV (FGV). 
 

 A alta do ICS foi disseminada em 12 dos 13 segmentos pesquisados. O resultado do 
mês de abril foi influenciado tanto pela melhora na avaliação das empresas sobre a 
situação atual quanto das perspectivas para os próximos meses. O Índice de 
Situação Atual (ISA-S) avançou 5,1 pontos, para 96,0 pontos, maior nível desde 
abril de 2014 (96,3 pontos). O Índice de Expectativas (IE-S) subiu 2,9 pontos, para 
96,6 pontos, maior nível desde dezembro do ano passado (98,7 pontos) (FGV). 
 

 O resultado positivo do mês foi disseminado entre os principais segmentos do 
setor, mas um dos principais destaques voltou a ser o segmento de serviços 
prestados às famílias. Ao longo de 2021, o segmento contribuiu positivamente 
para a recuperação do setor influenciado pelos altos índices de vacinação no país e 
flexibilização das restrições impostas pelo combate ao vírus. Contudo, na virada 
para 2021, a queda nos serviços prestados às famílias se mostrou mais intensa com 
o aparecimento da variante Ômicron. Com a melhora dos números da pandemia, a 
alta da confiança nesses últimos meses já recuperou o que foi perdido nos 
primeiros meses de 2022 e novamente puxa a retomada do setor (FGV). 
 

 O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do Ibre/ FGV subiu 2,7 pontos em abril, 
para 94,5 pontos, maior nível desde novembro do ano passado. Na métrica de 
médias móveis trimestrais, o indicador subiu 1,0 ponto no mês, interrompendo a 
sequência de seis quedas consecutivas. “Com a segunda alta seguida, o ICE reverte 
a tendência de queda observada entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022 e 
recupera 30% dos 11,2 pontos perdidos no período. Assim como no mês de março, 
o Setor de Serviços exerceu a maior contribuição para a alta, com destaque para os 
Prestados às Famílias, um sinal de normalização da economia num contexto pós-
pandemia. O outro destaque no mês é a confiança industrial, que subiu 2,4 pontos 
após oito quedas seguidas. Além da redução de incerteza com a percepção de 
controle sobre a pandemia, o índice está sendo impulsionado neste início de 
segundo trimestre por medidas de estímulo como redução de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI), liberação de recursos do Fundo de Garantia do 
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Tempo de Serviço (FGTS) e antecipação do 13º de aposentados e pensionistas”, 
avalia Aloisio Campelo Jr., Superintendente de Estatísticas do Ibre/ FGV (FGV). 
 

 A retomada dos serviços com a redução do número de casos de Covid-19 
contribuiu para a recuperação das receitas das capitais no início deste ano não só 
em relação a 2021 como também ao período pré-pandemia. As receitas correntes 
do agregado de 20 capitais somaram R$ 39,6 bilhões no primeiro bimestre de 
2022, com alta real de 4,6% em relação a igual período do ano passado e de 8,6% 
em relação a mesmos meses de 2019. A arrecadação com o Imposto sobre Serviços 
(ISS), principal tributo arrecadado pelos municípios, somou R$ 7,95 bilhões, com 
avanços reais respectivos de 8% e 20%, na mesma comparação. Representantes de 
prefeituras e especialistas destacam que é preciso olhar com cautela a retomada 
de receitas porque, além de uma base de comparação baixa, há incerteza em 
relação ao desempenho dos serviços para o decorrer do ano e também pelos 
efeitos da inflação no lado dos gastos (Valor econômico). 
 

 O que jogou contra o crescimento das receitas das capitais no primeiro bimestre 
foi a transferência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 
tributo arrecadado pelos Estados e com parte repassada aos municípios. A cota-
parte do imposto recebida no agregado de 20 capitais caiu 2,3% no primeiro 
bimestre de 2022 em relação a iguais meses do ano passado, já como reflexo da 
perda de fôlego da arrecadação própria dos Estados. A arrecadação de ICMS dos 
respectivos Estados caiu 3,5% no mesmo critério, refletindo não só desaceleração 
da economia como também bases altas de comparação (Valor econômico). 
 
TURISMO 
 

 A retomada do turismo e a volta dos grandes eventos já são uma realidade e o 
Calendário Nacional de Eventos do Ministério do Turismo reflete este momento de 
confiança e de recuperação do setor. Em fevereiro deste ano, o sistema 
contabilizava pouco mais de 200 eventos a serem realizados em 2022. Em abril, já 
são 741 atividades previstas até o fim do ano. “Este salto da quantidade de 
eventos, de quase quatro vezes o número registrado no início do ano, mostra que, 
daqui para frente, não tem outro caminho a não ser o de crescimento do turismo. 
A retomada das festas e feiras movimenta toda a cadeia turística e gera emprego, 
renda e desenvolvimento para o Brasil”, destacou o ministro do Turismo, Carlos 
Brito. Os estados com maior número de atrações cadastradas são: São Paulo (149), 
Rio de Janeiro (72), Amazonas (59), Rio Grande do Sul (53), Bahia (45), Minas 
Gerais (43) e Tocantins (41) (MTur). 
 

 Ainda são poucas as grandes franquias com capital aberto no Brasil. Entre as 52 
maiores marcas por número de unidades no ranking da Associação Brasileira de 
Franquias, apenas sete estão listadas na bolsa: McDonald’s, Pit Stop Skol, Burger 
King, CVC, EspaçoLaser, Localiza e Arezzo. A oitava empresa da lista era a Hering 
Store, que saiu do mercado aberto em setembro do ano passado, depois que a Cia 
Hering foi adquirida pelo Grupo Soma (Valor econômico). 
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 Para João Daronco, analista de investimentos da Suno Research, o modelo de 

franquias é — de um modo geral — um fator positivo para as empresas. “É um 
modelo no qual elas reduzem o capital investido na expansão, acelerando o 
crescimento”, diz. Ele destaca, no entanto, que o desempenho dessas empresas no 
mercado de capitais é desigual, variando muito de acordo com o mercado de 
atuação de cada uma delas e seus diferentes modelos de negócios (Valor 
econômico). 
 

 Líder no mercado brasileiro de fast food, o McDonald’s tem BDRs (Brazilian 
Depositary Receipts, recibos de empresas negociadas no exterior) desde 2018, com 
uma trajetória consistente de valorização. Os papéis da empresa no Brasil 
atingiram seu máximo histórico em janeiro deste ano, chegando a serem cotados a 
R$ 76,42. Depois de um período de queda, as ações começaram a se recuperar em 
março, e fecharam em R$ 61,34 no último dia 22 de abril (Valor econômico). 
 

 Atuando em um dos setores mais afetados pela pandemia, a CVC Corp viu suas 
ações afetadas pela volatilidade do mercado nos últimos 12 meses, mas a empresa 
aposta na recuperação, com a gradual redução dos impactos da Covid e a 
retomada do turismo. “Vimos um melhor desempenho da ação, em particular 
depois da nossa divulgação dos resultados do ano feita agora no início de 2022”, 
diz Bruno Brasil, diretor de relações com investidores da CVC Corp (Valor 
econômico). 
 

 Bruno acredita que agora o vento está a favor do turismo. Ele explica que a CVC fez 
investimentos recordes em 2021 e deve manter o ritmo este ano, o que a deixaria 
preparada para colher os frutos da retomada do crescimento. “A empresa 
manteve toda a sua estrutura desde o início da pandemia, está com a mais baixa 
dívida líquida dos últimos anos, tem alavancagem operacional. Por isso, 
acreditamos que 2022 será um ano bastante positivo para o setor, com a CVC Corp 
como protagonista desse cenário” (Valor econômico). 
 

 Para isso, a CVC aposta na sua capacidade de criar ofertas a preços competitivos, 
no aumento da oferta de voos exclusivos para seus clientes e em novas 
alternativas de financiamento, especialmente importantes em um momento de 
alta da inflação. Bruno aponta a rede de franquias como uma das grandes forças 
da empresa, hoje com mais 1,1 mil lojas em todo o país. “Nosso objetivo é estar 
em todos os canais e colocar o cliente no centro, para que ele seja atendido onde 
preferir”, afirma (Valor econômico). 
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Comércio Exterior 

 
 O Brasil deverá exportar 8,075 milhões de toneladas de soja em grão em maio, 

segundo a primeira estimativa para o mês divulgada hoje pela Associação Nacional 
dos Exportadores de Cereais (Anec). A entidade faz seus cálculos com base na 
programação dos portos do país. A projeção é 43% inferior ao volume embarcado 
em maio do ano passado (14,2 milhões de toneladas). Em abril deste ano, foram 
11,3 milhões de toneladas — 27,5% menos do que no mesmo mês de 2021 (Valor 
Econômico, 03/05/2022). 
 

 A Anec calcula que as exportações brasileiras de farelo de soja chegarão a 1,679 
milhão de toneladas em maio. O volume projetado é um pouco menor do que o 
registrado há um ano (1,7 milhão de toneladas). Em abril, os embarques 
alcançaram 1,826 milhão de toneladas, volume 16% superior ao do mesmo mês de 
2021 (Valor Econômico, 03/05/2022). 
 

 Para o milho, a Anec prevê embarques de 737,4 mil toneladas em maio. No mês 
passado, foram 942 mil toneladas, volume muito superior ao registrado em abril 
de 2021, quando o país exportou 21 mil toneladas (Valor Econômico, 03/05/2022). 
 

 Ainda segundo a entidade, a expectativa é que os embarques de trigo atinjam 69,5 
mil toneladas neste mês. Em abril, os brasileiros exportaram 156,4 mil toneladas, 
volume já esperado no relatório da semana anterior (Valor Econômico, 
03/05/2022). 
 

 Apesar de o preço internacional do barril de petróleo ter recuado das máximas 
próximas aos US$ 140 — cotação atingida no começo da guerra na Ucrânia, em 25 
de fevereiro —, o óleo diesel continua em alta no mundo. Essa situação aumenta a 
pressão para que a Petrobras reajuste nas refinarias os preços do derivado, 
essencial para o transporte de cargas no país. Segundo fontes, a estatal pode 
anunciar aumentos de preços “a qualquer momento” (Valor Econômico, 
30/04/2022). 
 

 Nas estimativas da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis 
(Abicom), o diesel da estatal precisa de um aumento médio de R$ 1,71 por litro 
para chegar ao preço de paridade internacional (PPI), pois está 27% abaixo dos 
preços internacionais, na cotação do último dia 30  (Valor Econômico, 
30/04/2022). 
 

 Importadoras menores não estão realizando operações no país, uma vez que não 
conseguem competir com os preços da Petrobras. As refinarias nacionais 
produzem cerca de 80% do diesel consumido no Brasil, e o restante depende de 
importação, o que está sendo feito pelas grandes distribuidoras (Valor Econômico, 
30/04/2022). 
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Finanças Públicas 
 

 Medidas tomadas pelo governo Bolsonaro de desoneração tributária, em pleno 
ano eleitoral, têm potencial de retirar R$ 57,4 bilhões do caixa de estados e 
municípios entre 2022 e 2023, segundo cálculos do Estadão/Broadcast a partir de 
dados obtidos com exclusividade com o Comitê Nacional de Secretários de 
Fazenda dos Estados (Comsefaz). As medidas frustrariam a continuidade da 
capacidade de governadores e prefeitos de financiar investimentos públicos. Para 
os governadores, o problema seria maior porque o ano é eleitoral, e muitos 
tentam a reeleição ou a vitória dos seus aliados. Um dos problemas é que o 
governo tem cortado tributos que têm arrecadação compartilhada com os estados. 
As informações são do portal UOL. 
 

 Uma "reforma tributária" particular, segundo os críticos, aproveitando a 
arrecadação recorde que, segundo o presidente Jair Bolsonaro, ficará R$ 300 
bilhões acima do previsto. Somente com a redução do imposto estadual sobre 
gasolina, diesel, álcool e gás, haverá uma frustração de receita dos estados de R$ 
30,9 bilhões caso a medida seja mantida pelos governadores até o fim de 2022. 
Essa medida, aprovada pelo Congresso, teve como "padrinho" o governo 
Bolsonaro para reduzir o impacto da alta de preços do petróleo na bomba. As 
informações são do portal UOL. 
 

 
 Além das medidas, ainda há a pressão no Congresso para a correção da tabela do 

Imposto de Renda e da tabela do Simples, o que poderia frustrar ainda mais as 
receitas dos entes subnacionais. São tributos também com arrecadação 
compartilhada. Na avaliação do diretor institucional do Comsefaz, André Horta, a 
situação das finanças públicas dos governos regionais seria cada vez mais crítica, e 
vai ser agravada pelas medidas de governo federal. As informações são do portal 
UOL. 

 
Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2021/2022 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) Projeção 2022
(1)

 

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

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

 

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

 

Serviços (fev.) 13,7 14,2 15,0 12,6 13,1 14,3  
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Agricultura (mar.)
2
 5,9    5,9 5,9 5,9 

 

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

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

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

 

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

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

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