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CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 

Dados de dezembro, quando começou a onda da ômicron de covid-19, mostraram certa 
resiliência de alguns setores da economia, enquanto viagens e turismo são novamente 
fortemente prejudicados pela piora da pandemia.  A atividade industrial nos Estados 
Unidos (EUA) e na China continuou a se expandir no fim de 2021, e os mercados de 
trabalho alemão e americano também seguiram firmes.  

No entanto, o prolongamento dos problemas nas cadeias de suprimentos e o fato da 
variante ômicron continuar se espalhando em ritmo frenético ainda representam riscos 
para algumas economias. 

Fábricas na Europa e nos EUA viram uma diminuição adicional nos gargalos que afligem as 
cadeias de suprimentos globais e na pressão de custos associados no fim de 2021, embora 
a rápida disseminação da ômicron ao redor do mundo ameace piorar a escassez de mão 
de obra e suprimentos.  

A melhora no fim do ano passado refletiu a reabertura das fábricas asiáticas após 
lockdowns relacionados à pandemia. Mesmo assim, empresas dos EUA e da Europa 
relataram um crescimento ligeiramente mais lento na atividade no encerramento de 
2021. O índice de atividade industrial dos EUA caiu para 57,7 em dezembro, ritmo mais 
lento do ano, segundo a empresa de dados IHS Markit. Na Europa, o mesmo índice caiu 
para 58,0, seu nível mais baixo em 10 meses. Leituras acima de 50 indicam atividade em 
expansão.  

Os países da América Latina estão entre os mais atrasados na recuperação econômica pós-
pandemia de covid-19 e a perspectiva para 2022 é desafiadora. Analistas veem a 
consolidação de um quadro de estagflação, de baixo crescimento e inflação alta, com 
consequente aumento da pobreza e da fome - dois fatores que irão manter a insatisfação 
social elevada.  

“A América Latina já era a região mais desigual do mundo e o quadro social piorou em 
2020 e 2021”, explica Alberto Ramos, economista e diretor de macroeconomia do 
Goldman Sachs para a América Latina. “Agora, velhos inimigos como crescimento baixo e 
alta inflação estão encenando um retorno, com o lento progresso socioeconômico 
aumentando o risco de cicatrizes sociais e políticas perturbadoras.”  

Considerando as sete maiores economias da região – Brasil, México, Argentina, Chile, 
Colômbia, Peru e Equador -, Ramos prevê um crescimento médio de 6,6% em 2021 (com a 
região recuperando a perda provocada pela pandemia em 2020) e de 2% em 2022. A 
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inflação deve ficar em 8,3%, baixando moderadamente para 4,5% em 2022, até chegar aos 
3,4%, em 2023 (essas estimativas excluem a Argentina, com uma inflação de mais de 50% 
ao ano, e o Equador, que tem uma economia dolarizada).  

Incertezas relacionadas à retomada do crescimento mundial pós-covid, expectativas de 
preços elevados de energia e tensões políticas contribuem para o quadro de estagnação 
econômica.  

A América Latina paga hoje por décadas de comodismo na posição de vendedora de 
matéria-prima e não reduzirá em curto prazo a desvantagem competitiva em relação a 
outras regiões, diz o economista Enrique García, ex-presidente do Banco Latino-
Americano de Desenvolvimento (CAF). “Não foram feitos os ajustes necessários para estas 
novas épocas. Nem em tecnologia, nem em inovação, nem em competitividade, nem em 
digitalização da economia, nem em uma definição mais adequada sobre os papéis do setor 
público e do setor privado”. “Foi um erro. Essa inação tirou a capacidade da região de ter 
visões de longo prazo e se mantiveram em todos os países, a acomodação de dirigir 
programas do setor público, em essência, com os olhos voltados para a eleição seguinte.”  

García observa que a região sofreu os piores impactos da pandemia de covid-19, “em 
termos sanitários, econômicos, sociais, humanitários etc”, e lamenta que estados e 
mecanismos de financiamento regionais não tenham sido capazes de dar apoio adequado 
às empresas e famílias para enfrentar o desafio no patamar necessário.  

Com a pandemia em seu segundo ano, o baby bust, a era dos poucos bebês, que veio na 
esteira do baby boom, a explosão populacional americana do pós-guerra, veio para ficar. 
Os casais tiveram amplas oportunidades, mas aparentemente careceram do desejo de 
trazer bebês a um mundo em confinamento. O declínio nos índices de natalidade, que já 
vinha reduzindo o crescimento da economia mundial, aprofundou-se ainda mais durante a 
pandemia, incluindo uma drástica queda na China. No longo prazo, o baby bust encolherá 
ainda mais a força de trabalho no mundo. Atualmente, já são 51 os países cuja população 
em idade de trabalho está em queda, em comparação aos 17 em 2000.  

Refreada pelo baby bust, pelo aumento no endividamento e pelas intromissões 
governamentais, a China representou 25% do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 
mundial em 2021, abaixo dos cerca de 35% de antes da pandemia. O redirecionamento 
cada vez mais pronunciado da China, do comércio exterior para a “autodependência”, fez 
com que o país afrouxasse os laços com outras economias. A correlação entre o 
crescimento do PIB da China e o dos outros países emergentes, quase perfeita há cinco 
anos, mal existe hoje em dia. A China pode ter atingido seu teto como motor de 
crescimento mundial.  

Gastos governamentais devem diminuir e as mudanças tecnológicas continuarão a limitar 
os preços. O maior risco é o dos preços dos ativos. Os mercados financeiros equivalem a 
quatro vezes o tamanho da economia mundial; e, quando mercados desabam, a deflação 
vem em seguida. 
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1.2 Cenário Nacional 

Começou a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2022, o novo valor do salário mínimo no 
Brasil, que passa a ser de R$ 1.212,00. A mudança foi oficializada por meio de medida 
provisória (MP).  
 
O novo valor considera a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) de janeiro a novembro de 2021 e a projeção de inflação de dezembro 
de 2021, estimada pela área técnica do Ministério da Economia. No total, o aumento será 
de 10,18% em relação ao valor anterior que era de R$ 1.100,00 (sem aumento real). Os 
estados podem ter salários mínimos locais e pisos salariais por categoria maiores do que o 
valor fixado pelo governo federal, desde que não sejam inferiores ao valor do piso 
nacional. 
 
A balança comercial brasileira encerrou 2021 com superávit de US$ 61,008 bilhões (quase 
R$ 343,5 bilhões), informou o Ministério da Economia. 

Em dezembro, o saldo comercial ficou positivo em US$ 3,948 bilhões (mais de R$ 22,2 
bilhões), melhor do que as projeções de mercado. Pesquisa da Reuters com economistas 
apontava expectativa de saldo negativo de US$ 1,2 bilhão (mais de R$ 6,756 bilhões) para 
o período. 

O dado acumulado do ano, por sua vez, foi mais baixo do que o projetado pelo Ministério 
da Economia. A expectativa mais recente da pasta, divulgada em outubro, apontava 
superávit comercial de US$ 70,9 bilhões em 2021 (quase R$ 400 bilhões). Ainda assim, o 
número é 21,1% melhor do que o observado em 2020, quando o saldo ficou em US$ 
50,393 bilhões (mais de R$ 283,7 bilhões). 

O fluxo cambial terminou o ano de 2021 com entrada líquida de US$ 6,134 bilhões, 
segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Banco Central (BC). A conta financeira 
encerrou o ano com saída líquida de US$ 3669 bilhões, enquanto a conta comercial teve 
entrada de US$ 9,803 bilhões. 

Este é o primeiro resultado positivo do fluxo cambial desde 2017, quando o Brasil 
terminou o ano com entrada líquida de US$ 625 milhões. É também o melhor resultado 
desde 2015, quando esta conta ficou positiva em US$ 9,413 bilhões. 

O consumo das famílias deve desacelerar neste ano e pouco vai ajudar na sustentação da 
economia. Apesar de a taxa de desemprego ter diminuído nos últimos meses, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) constatou forte queda da renda real. Já está 
havendo impacto na redução da poupança e aumento do endividamento, o que inibe 
ainda mais as compras.  

As despesas com consumo por parte das famílias chegaram a saltar 10,5% no segundo 
trimestre do ano passado, em relação ao mesmo período de 2020. Nesse mesmo período, 
o PIB teve expansão de 12,3%. Mas perderam o fôlego no terceiro trimestre, quando 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/balanca-comercial-brasileira-tem-superavit-recorde-de-us-564-bilhoes-no-ano.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/ministerio-da-economia-tem-clima-de-derrota-e-insatisfacao-com-auxilio-brasil-furando-teto.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/ministerio-da-economia-tem-clima-de-derrota-e-insatisfacao-com-auxilio-brasil-furando-teto.shtml
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aumentaram 4,2% em relação ao terceiro do ano anterior e o PIB avançou 4% na mesma 
base de comparação.  

As vendas na Black Friday e no Natal já mostraram consumidores mais arredios, o que 
pode ser atribuído à redução da renda, apesar de o desemprego seguir diminuindo aos 
poucos. Isso acontece porque predomina a oferta de vagas de menor remuneração, 
principalmente no setor informal.  

Foi sancionada em 31/12, sem vetos, a lei que prorroga até 31 de dezembro de 2023 a 
desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam na economia. A 
medida expiraria dia 31, mas sua extensão foi acertada entre o presidente e 
representantes do setor produtivo depois de articulações com o Congresso Nacional.  

A sanção foi celebrada por parlamentares e empresários que defendiam a prorrogação. 
Esses setores, juntos, empregam mais de 6 milhões de pessoas no país e diziam que havia 
risco de cortes caso a folha de salários fosse reonerada.  

A política de desoneração da folha foi criada em 2011 para permitir às empresas substituir 
a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota 
sobre a receita bruta, que pode variar de 1% a 4,5%. Entre os 17 setores que podem aderir 
a esse modelo estão as indústrias têxtil, de calçados, máquinas e equipamentos e proteína 
animal, construção civil, comunicação e transporte rodoviário. A prorrogação do benefício 
para as empresas também era defendida por representantes dos trabalhadores. Cinco das 
seis maiores centrais sindicais do país assinaram nota na semana passada pedindo a 
sanção até 31 de dezembro, lembrando que o desemprego já chega a quase 12,1% no 
Brasil e poderia aumentar ainda mais sem a medida.  

A indústria química brasileira iniciou 2022 em pé de guerra com o governo federal. Na 
virada do ano, o presidente Jair Bolsonaro editou nova medida provisória revogando 
imediatamente o Regime Especial da Indústria Química (REIQ), com vistas a compensar a 
desoneração do imposto de renda que seria recolhido por empresas aéreas sobre o 
leasing de aeronaves em 2022 e 2023, reacendendo fortes críticas do setor ao governo e 
temores de demissão em massa.  

O benefício fiscal, que reduz as alíquotas dos Programas de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS) e da Contribuição para Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre matérias-primas petroquímicas de primeira 
e segunda geração, como nafta, etano e butadieno, já havia sido alvo do governo federal 
no ano passado.  

A MP editada em 31 dezembro surpreendeu o setor porque, após amplo acordo no 
Congresso Nacional no ano passado, o REIQ foi mantido até janeiro de 2025, com redução 
gradual. A lei que estabelece essa regra foi sancionada em julho. “Isso é muito grave, 
porque cria profunda insegurança jurídica não só para a química, mas para toda a 
indústria brasileira”, afirmou o diretor de relações institucionais da Associação Brasileira 
da Indústria Química (Abiquim), André Passos Cordeiro.  
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Estudo encomendado pela entidade à Fundação Getúlio Vargas (FGV), e apresentado ao 
governo, mostra que o fim abrupto do REIQ torna inviável a operação de diferentes 
parques industriais no país e pode levar ao fechamento de até 85 mil postos de trabalho, 
com perda anual de arrecadação da ordem de R$ 3,2 bilhões e de R$ 5,5 bilhões no PIB.  

Diante de uma crise que fez o número de desempregados no país ultrapassar as 15 
milhões de pessoas e a taxa de desemprego encostar nos 15% (14,9%), o mercado de 
trabalho vem dando sinais de recuperação. Há geração de vagas, embora com rendimento 
menor e puxada especialmente pelos informais. Mas mesmo essa melhora quantitativa 
deve desacelerar seu ritmo nos próximos meses, colocando em xeque o cenário para os 
trabalhadores este ano.  

Com estimativas de um crescimento muito fraco ou até retração da economia brasileira 
em 2022, as projeções de bancos e consultorias apontam que o total de desempregados 
deve ainda permanecer acima das 12 milhões de pessoas em dezembro deste ano – ou até 
ultrapassar os 14 milhões, segundo algumas casas. A taxa de desemprego deve se 
aproximar do nível pré-pandemia – de 11,8% no trimestre móvel encerrado em fevereiro 
de 2020 – a curto prazo, mas tende a voltar a crescer até o fim de 2022, sem ter mais a 
influência positiva do aumento da mobilidade (de a pessoa deixar de estar 
desempregada).  

Especialistas reduziram a perspectiva de crescimento do Brasil para 2022, mas 
mantiveram o cenário para a inflação e a política monetária neste ano, de acordo com a 
pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central na segunda-feira (3). 

Segundo o levantamento semanal, o PIB deve expandir 0,36% este ano, contra expectativa 
uma semana antes de crescimento de 0,42%. Para 2023, segue a perspectiva de avanço de 
1,80% para o PIB. 

Para 2021, os cerca de 100 economistas consultados ajustaram suas contas para um 
crescimento de 4,50% da economia, 0,01 ponto percentual a menos do que a projeção 
anterior na pesquisa. 

Em relação à inflação, também houve ajuste no cenário para 2021 a alta de 10,01%, de 
10,02% antes. O IBGE divulga os dados de dezembro e de 2021 como um todo do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 11 de janeiro. Para este ano a 
estimativa para o avanço do IPCA permaneceu em 5,03%, enquanto, para 2023, subiu a 
3,41%, de 3,38%. 

A estimativa para 2021 ficou bem acima da meta oficial, que é de 3,75% com margem de 
tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos. Para este ano o centro do 
objetivo é de 3,5% e, para 2023, de 3,25%, sempre com margem de 1,5 ponto. 

Em relação à política monetária, segue a expectativa de que a taxa básica de juros – Selic -, 
encerre 2022 a 11,50% e 2023 a 8,00%. Na última reunião do ano passado, o Banco 
Central (BC) elevou a taxa básica de juros a 9,25% e volta a se reunir em 1 e 2 de fevereiro. 

 
Com uma previsão bem mais otimista que a do mercado para o desempenho da economia 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/pib-do-brasil-deve-ficar-entre-estagnacao-e-recessao-em-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/mercado-passa-a-ver-crescimento-economico-abaixo-de-05-em-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/mercado-passa-a-ver-crescimento-economico-abaixo-de-05-em-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/inflacao-nao-se-esgota-em-2021-e-tambem-ameaca-precos-em-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/bc-indica-que-selic-deve-ficar-acima-do-esperado-pelo-mercado-ate-2023.shtml
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em 2022, o secretário de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia, Adolfo 
Sachsida, afirma que para entender essa diferença de visão é preciso olhar a economia 
pelo lado da oferta. Ele admitiu que há dificuldades para projetar o crescimento do ano, 
mas defendeu que o avanço de medidas que estimulem a oferta agregada e a 
normalização de choques negativos verificados em 2021 darão vigor à retomada.  

“Não temos compromisso com o erro. Se verificarmos a necessidade de alterar a projeção, 
faremos isso com a maior serenidade”, disse. Atualmente, a SPE projeta que a economia 
crescerá 2,1% em 2022, bem acima do estimado por analistas, que no boletim Focus mais 
recente falavam em 0,4%. Algumas casas já esperam queda do PIB no ano. Recentemente, 
o BC cortou sua projeção de 2,1% para 1%.  

1.3 Cenário Baiano 

O Presidente Bolsonaro terminou o ano de 2021 com uma medida prejudicial ao 
principal setor da indústria baiana. O presidente surpreendeu o setor químico e 
petroquímico, com o rompimento do acordo para manter o Regime Especial da Indústria 
Química (REIQ), até janeiro de 2025 com redução gradual ao longo do tempo. Ele editou 
medida provisória revogando imediatamente o beneficio, argumentando que isso serviria 
para compensar a desoneração do imposto de renda que seria recolhido por empresas 
aéreas sobre o leasing de aeronaves em 2022 e 2023. A MP entra em vigor 
imediatamente, mas tem de ser apreciada pelo Congresso, a expectativa da indústria é 
que deputados e senadores mantenham a posição inicial, rejeitando a MP.  
 
O benefício fiscal, que reduz as alíquotas de PIS e Cofins é fundamental para dar 
competitividade à indústria baiana, mas afeta a indústria química de todo país. 
 
A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) publicou no final de 2020, o caderno 
especial 2021: O Ano da Mineração que faz um resumo do ano na mineração baiana, que 
cresceu mais de 60% pelo segundo ano consecutivo. Traz também a entrega do Prêmio 
CBPM de Mineração, vencido pela Yamana Gold e seu vice-presidente Sandro Magalhães, 
a iniciativa de prefeituras de Minas Gerais na fiscalização de Compensação Financeira pela 
Exploração Mineral de Recursos Naturais (Cfem), logística ferroviária na Bahia e iniciativas 
de Environmental, Social and Governance (ESG).  
 
Mesmo em meio a pandemia, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Mineração 
(Ibram), o estado faturou R$ 8,15 bilhões em 2021, sendo R$ 2,6 bilhões somente no 
terceiro semestre desse ano – um crescimento de 59% em relação ao mesmo período de 
2020. Tamanha alta foi puxada, sobretudo, pelo aumento expressivo do faturamento do 
minério de ferro: 3.243% em suas operações de janeiro a dezembro, conforme 
informações da Agência Nacional de Mineração (ANM). “Foi um ano de muitas conquistas. 
Aliados a estes números, em 2018 passamos para o quarto lugar nacional em arrecadação 
de Cfem e terminamos 2021 cabeça com cabeça para passar Goiás”, comemora o 
presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Antonio Carlos Tramm.  
 
A Bahia também foi o estado que mais investiu em pesquisa mineral nos anos de 2019 e 
2020, segundo dados da ANM. Ao todo, mais de R$ 600 milhões foram investidos (fases de 
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autorização de pesquisa e de lavra). “Acredito que ainda é preciso investir mais e que 
deveria existir no país incentivo para pesquisa mineral como, por exemplo, através de 
dedução fiscal”, defende Tramm. 
 
Em dezembro, a petroquímica Unigel fechou contratos no mercado livre de gás com Shell 
e Petrobras, de dois e quatro anos, respectivamente. O acordo, fechado na última terça-
feira, 28, permitirá que a Unigel continue as operações nas fábricas de fertilizantes da 
Petrobras arrendadas pela companhia em Camaçari e no estado de Sergipe. 
 
Os contratos, nas modalidades firme e flexível com a Shell e na modalidade firme com a 
Petrobras, vão atender uma demanda de 2,6 milhões de metros cúbicos por dia (m3/dia) 
das unidades de fertilizantes. 

No total, a Unigel investiu R$ 510 milhões para retomar as operações nas fábricas, que 
juntas têm capacidade de produção de 1,125 milhão de toneladas de ureia por ano, 925 
mil toneladas de amônia por ano, 320 mil toneladas de sulfato por ano e 220 mil 
toneladas do redutor Arla por ano. 

Já está em vigor o aumento de R$ 0,21 para a gasolina A, de R$ 0,13 para o diesel S10 e R$ 
0,14 para o diesel S500. Isso se deve ao reajuste dos combustíveis comunicado pela 
Refinaria Mataripe, administrada pela Acelen, ligada ao fundo árabe Mubadala, no final de 
dezembro. 

Segundo o Sindicombustíveis Bahia, “a política de preço adotada pela Refinaria Mataripe 
destoa da praticada pela Petrobras e aponta para um desequilíbrio no mercado de refino 
do petróleo, já que não há uma concorrência direta da Petrobras pelo mercado de 
abrangência do grupo árabe (Bahia e Sergipe). Além disso, a estrutura portuária da Bahia 
não está adequada para receber grandes navios petroleiros e isso impedirá as 
distribuidoras de buscarem alternativas no mercado internacional”, declara o presidente 
do Sindicombustíveis Bahia, Walter Tannus Freitas. 

Somado ao reajuste anunciado pela Acelen, o diesel também terá impacto em seu custo 
de R$ 0,06 em função do biodiesel, que é misturado ao produto e que sofreu aumento em 
1º de janeiro de 2022. 

Houve também aumento do Gás Natural Veicular (GNV) pela Companhia de Gás da Bahia 
(Bahiagás). A tarifa do GNV foi reajustada em 3,88% (média de todos os segmentos), no 
primeiro dia do ano novo, conforme Resolução Nº 59 da Agência Estadual de Regulação de 
Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), publicada no 
Diário Oficial do Estado de 30 de dezembro de 2021. 

Salvador voltou a perder posições e agora deixou de aparecer no “top 10” da economia 
brasileira. O resultado do PIB dos municípios do país é referente ao ano de 2019 e foi 
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divulgado conjuntamente pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 
Bahia (SEI) e o IBGE. 

Em 2018 – levantamento mais recente até então –, a capital baiana já havia caído de 9ª 
para 10ª economia do Brasil e deixado o posto, pela primeira vez desde o início da série 
histórica, de município de maior PIB da região Nordeste, sendo ultrapassada por Fortaleza 
nos dois rankings. 

Em 2019, Salvador somou um PIB de R$ 63.804 bilhões, ante R$ 63.535 bilhões do ano 
anterior. Já a capital cearense, saiu de R$ 66.381 bilhões para R$ 67.413 bilhões. 
Localmente, o resultado da capital baiana, proporcionalmente, também foi negativo. A 
cidade foi a que mais perdeu importância no PIB baiano – uma queda de 0,44%. Na outra 
ponta, Camaçari aumentou sua participação na economia estadual em 0,62%. 

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

Agropecuária 
 
 

 Os municípios de Vereda, Lajedão, Caravelas, Ibirapuã, Mucuri, Prado e Itanhém, 
localizados no Extremo Sul da Bahia, estão recebendo investimentos de mais de 
R$8,7 milhões, para a requalificação e construção de mercados municipais em ação 
executada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), por meio da 
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR). A obra tem investimento 
de R$1,4 milhão e atenderá, diretamente, 100 famílias do município (SDR-BA, 4 
jan. 2022). 
 

 Também foi autorizada a execução das obras de requalificação do Mercado de 
Lajedão, no valor de R$843,4 mil. O Mercado é um dos principais pontos de 
comercialização do município, já que reúne comerciantes e produtores da sede e 
dos povoados, beneficiando diretamente 100 famílias (SDR-BA, 4 jan. 2022). 
 

 O consumo de carne bovina entre os brasileiros caiu significativamente desde o 
início da pandemia e chegou a 26,5 quilos por habitante em 2021. Trata-se do 
menor volume em 25 anos e, em relação a 2006, quando houve um pico de 42,8 
quilos por habitante, o recuo é de quase 40%. Os dados, da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), foram destacados e usados como referência por 
pesquisadores do Centro de Inteligência da Carne Bovina (CiCarne), da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Gado de Corte) (VALOR 
ECONÔMICO, 2022). 
 

 A queda é observada desde 2020, quando o consumo médio da proteína foi de 
29,3 quilos por habitante. O cenário resulta do encarecimento dos cortes e do 
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menor poder de compra das pessoas, devido ao avanço da inflação e do 
desemprego (VALOR ECONÔMICO, 2022). 
 

 A retomada interna, no entanto, pode não ocorrer no curto prazo. É esperado 
reaquecimento de economias globais para 2022 com o avanço da vacinação, mas a 
inflação e o desemprego devem continuar pressionando o consumo de carne 
bovina no país – e o mercado interno absorve 75% da produção (VALOR 
ECONÔMICO, 2022). 
 

 O momento é de transição de ciclo e o preço do bezerro continua acima do valor 
médio nominal de 2020. Isso levará à retenção de fêmeas para aumentar a 
produção. Sobre as exportações, a expectativa é de avanço em 2022, acredita a 
Embrapa. A Ásia continuará como o principal consumidor da carne bovina 
brasileira, com a China à frente (VALOR ECONÔMICO, 2022). 
 
 
 
Indústria 
 

 Os fabricantes brasileiros registraram volumes menores de vendas e produção em 
dezembro pelo terceiro mês consecutivo, indica o Índice de Gerentes de Compras 
Industrial (PMI). A compra de insumos diminuiu e a criação de empregos 
desacelerou, segundo relatório da IHS Markit, responsável pela sondagem. As 
pressões sobre os preços, por outro lado, mostraram sinais de redução. O índice 
apresentou valor de 49,8 em dezembro, permanecendo inalterado em relação a 
novembro e fechou com o pior desempenho trimestral desde o segundo trimestre 
de 2020 (VALOR ECONÔMICO, 3 jan. 2021). 
 

 A indústria automobilística no Brasil ainda sente os efeitos da pandemia de covid-
19, com o registro de queda nas vendas de carros de passeio no ano de 2021, em 
comparação com o ano passado, a informação é da coluna de Lauro Jardim, do 
jornal O Globo. Segundo a publicação, foram emplacados 1.552.510 automóveis 
em 2021 ante 1.605.732 em 2020 (-3,3%). A expectativa do setor é de que o 
mercado volte ao patamar anterior a pandemia só em 2023. Já as vendas de 
caminhões cresceram 43,8% nesse ano, em comparação com o ano passado. Os 
valores passaram de 89.250 emplacamentos em 2020 para 128.326 em 2021. O 
efeito foi o mesmo para veículos comerciais leves, que subiram de 336.792 em 
2020 para 417,132 em 2021 (23,9%) (BAHIA.BA, 2 jan. 2022). 
 

 A principal matéria-prima na fabricação de aço, o minério de ferro começou 
janeiro em alta, seguindo a valorização de 2020, quando fechou a US$ 160,47 a 
tonelada, com 74,18% de alta. A partir de junho enfrentou alta volatilidade indo a 
valores próximos de US$ 90. O metal ferroso, que tem na China seu principal 
consumidor, encerrou 2021 cotado a US$ 120,75 a tonelada. Na sexta-feira (31), a 
alta foi de 1,23%, mas apesar da boa recuperação em dezembro (17,93%), a 
commodity fechou o ano com decréscimo de 24,75% ante a cotação final de 2020. 
A expectativa do mercado e de especialistas era que o preço do minério 
continuasse na escalada de 2020 ao longo de 2021, a explicação para o que 
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aconteceu está na China. O governo do país asiático, com propósito de reduzir as 
emissões de poluentes, impôs severas restrições à produção de aço (VALOR 
ECONÔMICO, 3 jan. 2022), 
 

 Definido por Medida Provisória editada na sexta-feira (31), o fim do Regime 
Especial da Indústria Química (REIQ) pode reduzir em 5% a 20% a atividade deste 
ramo na Bahia. O cálculo foi apresentado pela Federação das Indústrias do Estado 
da Bahia (FIEB). O setor tem como carro-chefe no estado o complexo petroquímico 
do Polo Industrial de Camaçari. No cenário mais otimista, a queda de 5% 
representaria uma arrecadação em impostos de R$ 81,3 milhões menor e perdas 
de 8 mil empregos. No pior cenário, de 20%, a arrecadação recuaria R$ 325,2 
milhões (BAHIA.BA, 2 jan. 2022). 
 

 A PetroReconcavo e sua subsidiária SPE Miranga assinaram na sexta-feira (31) com 
a Petrobras o contrato de swap para venda, pela petrolífera, do gás natural 
processado e produzido em todos os campos dos Polos Remanso e Miranga, na 
saída da unidade de tratamento de gás de Catu. O contrato de swap possibilita a 
antecipação do acesso às infraestruturas necessárias para a comercialização da 
produção de gás natural e derivados líquidos na Bahia, de forma independente, a 
partir de sábado (1º de janeiro) (VALOR ECONÔMICO, 31 dez. 2021). 
 

 O Brasil atingiu 13 gigawatts de potência operacional da fonte solar fotovoltaica 
em sistemas de médio e pequeno porte, instalados em telhados, fachadas e 
terrenos e em grandes usinas centralizadas. A Associação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (Absolar) estima que a expansão da energia solar, no país, já 
atraiu R$ 66,3 bilhões em investimentos. Ainda de acordo com a entidade, os 
cofres públicos já arrecadaram R$ 17,1 bilhões e mais de 390 mil empregos foram 
gerados no acumulado desde 2012. A fonte também evitou a emissão de 14,7 
milhões de toneladas de CO2 na geração de eletricidade (VALOR ECONÔMICO, 4 
jan. 2022). 
 
 
Comércio Varejista 
 

 Embora o ano de 2021 tenha sido de recuperação para o comércio varejista da 
Bahia, o mesmo não se pode dizer sobre a expectativa para 2022. Segundo 
projeção da Federação do Comércio do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), o 
faturamento do comércio no estado deve atingir R$ 113,5 bilhões, queda de 1% na 
comparação com 2021 (FECOMÉRCIO, 3 jan. 2022). 
 

 “A pandemia trouxe muita instabilidade e imprevisibilidade. Portanto, projetar o 
desempenho de um ano futuro não é trivial e deve ser levada em consideração a 
tendência e não o número exato, pois haverá muitas mudanças no meio do 
caminho”, alerta o consultor econômico da Fecomércio-BA, Guilherme Dietze 
(FECOMÉRCIO, 3 jan. 2022). 
 

 O economista destaca ainda que o cenário de 2022 será de um consumidor 
endividado, sofrendo com uma inflação elevada, acima de 6%, e com pouca 
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oportunidade no mercado de trabalho. “Isso porque, ano que vem é ano eleitoral, 
trazendo riscos para a economia, sobretudo sobre a cotação do real. Além disso, 
com o Banco Central subindo a taxa de juros para próximo de 10% ao ano, haverá 
um freio importante nos investimentos, variável fundamental para a geração de 
empregos e renda”, lembra Dietze (FECOMÉRCIO, 3 jan. 2022). 
 

 Tanto que os setores que devem sofrer mais ao longo do próximo ano são os que 
dependem de crédito como as lojas de eletrodomésticos e eletrônicos (-29%), 
móveis e decoração (-25%) e materiais de construção (-13%) (FECOMÉRCIO, 3 jan. 
2022). 
 

 Para o segmento de veículos e motos, o consultor comenta que a expectativa será 
positiva em 13%, mas muito calcada na demanda reprimida, pois com o problema 
de insumos, a indústria automobilística atrasou, e muito, a entrega desde o início 
da pandemia (FECOMÉRCIO, 3 jan. 2022). 
 
 

 As lojas de farmácias e perfumarias também devem seguir na tendência negativa, 
com queda de 3%. “Porém, é importante avaliar que o faturamento atual, pouco 
acima dos 11 bilhões de reais, é um patamar historicamente elevado, o que não 
gera grandes preocupações”, cita o economista da Federação (FECOMÉRCIO, 3 jan. 
2022). 
 

 Por outro lado, as lojas de vestuário, tecidos e calçados devem registrar aumento 
nas vendas de 33%, impulsionadas pela volta relativa da normalidade, com as 
pessoas indo ao trabalho presencial e participando de eventos (FECOMÉRCIO, 3 
jan. 2022). 
 

 Outros resultados favoráveis devem ser do grupo Outras Atividades (11%) e dos 
supermercados (7%) (FECOMÉRCIO, 3 jan. 2022). 
 

 Um fator que Dietze chama atenção e que deve ser avaliado ao longo de 2022 é a 
injeção de recursos do Auxílio Brasil. “Ainda não se sabe ao certo sobre a sua 
extensão. Porém, se chegar a um público maior que o antigo Bolsa Família, pode 
gerar um combustível a mais para o comércio no próximo ano, principalmente 
para os setores de supermercados e farmácias, essenciais de consumo”, diz o 
consultor econômico (FECOMÉRCIO, 3 jan. 2022). 
 

 No entanto, é importante observar o quadro de famílias endividadas e que devem 
ser impactadas pelas contas de início de ano, como Imposto Sobre Propriedade de 
Veículo Automotor  (IPTU), Imposto Predial e Territorial Urbano (IPVA) e matrícula 
escolar, o que vai reduzir o poder de compra das famílias (FECOMÉRCIO, 3 jan. 
2022). 
 

 “Portanto, há muitos fatores, positivos e negativos, para o quadro econômico e de 
consumo para 2022. O que importa é que a economia está longe de comemorar 
uma recuperação sólida de longo prazo. O trajeto será desafiador, como tem sido 
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nos últimos anos”, relata o economista da Fecomércio-BA, Guilherme Dietze 
(FECOMÉRCIO, 3 jan. 2022). 
 
 
 
Serviços & Turismo 
 
 

 O Índice de Confiança de Serviços (ICS), do Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), caiu 1,3 ponto em dezembro, para 95,5 
pontos, a segunda queda consecutiva. Em médias móveis trimestrais, o índice 
também registrou a segunda queda consecutiva, dessa vez, ao recuar 0,6 ponto. “A 
recuperação da confiança de serviços, que vinha ocorrendo ao longo de 2021, 
parece perder força no final do ano. Em dezembro, o resultado negativo foi 
influenciado por uma ligeira piora na demanda no momento e diminuição das 
expectativas sobre os próximos meses. Apesar do programa de vacinação seguir 
avançando, o cenário para os próximos meses ainda parece muito incerto, 
principalmente pelo ambiente macroeconômico mais frágil e a dúvida sobre nova 
variante”, avaliou Rodolpho Tobler, economista do FGV Ibre. 
 

 Depois de registrar forte recuperação ao longo do terceiro trimestre, a confiança 
de serviços trimestral voltou a cair. A média desse trimestre ficou 1,1 ponto abaixo 
da média do trimestre imediatamente anterior, mostrando que a recuperação do 
setor parece perder força no final de 2021. Apesar da queda trimestral, o 
segmento de serviços prestados às famílias ainda conseguiu se destacar, subindo 
3,8 pontos. Depois de sofrer muito ao longo de 2020, esse segmento consolida sua 
recuperação, ainda que em menor ritmo (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2022). 
 

 O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV Ibre caiu 1,8 ponto em dezembro, 
para 95,2 pontos. Na média do quarto trimestre, o índice recuou 3,9 pontos em 
relação ao trimestre anterior, após dois trimestres em alta. “A queda em dezembro 
da confiança empresarial confirma o cenário de desaceleração no último trimestre 
do ano. O resultado negativo desse mês foi disseminado entre os setores e 
também ocorreu tanto na percepção sobre o momento atual quanto nas 
expectativas. A virada para o próximo ano se mostra mais desafiadora 
principalmente pelo ambiente macroeconômico mais frágil. Os efeitos negativos 
da pandemia estão, por ora, saindo do radar, mas a inflação elevada, o ciclo de alta 
de juros e a recuperação gradual do mercado de trabalho passam a ser os maiores 
obstáculos do momento e para os próximos meses”, avalia Rodolpho Tobler, 
Economista do FGV Ibre. 
 

 Após solicitação da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acatou a suspensão temporária dos navios 
de cruzeiro nos portos de Salvador e Ilhéus, o que impede a operação e atracação. 
“A solicitação foi pautada na precaução, tendo em vista que apesar dos requisitos 
para ingresso nos cruzeiros, com a exigência do RT-PCR para os passageiros, 
percebe-se que é preciso aperfeiçoar o controle”, afirma a secretária da Saúde da 
Bahia, Tereza Paim, ao acrescentar que a variante ômicron ainda não foi detectada 
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em solo baiano. Adicionalmente, a situação de emergência decorrente das chuvas 
intensas que atingem 166 municípios baianos, deixando mais de 90 mil desalojados 
e desabrigados, é uma prioridade para a gestão estadual a fim de adotar respostas 
oportunas para mitigação dos danos à saúde da população exposta aos desastres 
(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2022). 
 

 No mês de dezembro de 2021, a malha aérea doméstica alcançou 84,7% do 
registrado antes da pandemia de covid-19. As companhias aéreas nacionais 
registraram, em média, 2.036 decolagens diárias. Já em março de 2020, o número 
era de 2,4 mil partidas diárias. Segundo a Associação Brasileira das Empresas 
Aéreas (Abear), esse é o melhor resultado do setor em 21 meses – desde abril de 
2020. Para o presidente da Abear, Eduardo Sanovicz, a expectativa é de retorno da 
normalidade da operação em março ou abril de 2022. “Esses dados mostram a 
resiliência das companhias aéreas brasileiras”, acrescentou (MINISTÉRIO DO 
TURISMO, 2022). 
 

 Uma das épocas mais esperadas do ano para o turismo, o réveillon de 2022 
apresentou bons índices para o setor hoteleiro. Com boas expectativas para o 
período, alguns destinos do país registraram taxas de ocupação superiores a 80%, 
com destaque para Recife (PE), com 95%, e para os atrativos de Santa Catarina que 
quase tiveram sua lotação máxima para a celebração. A capital fluminense, um dos 
principais destinos do país, também não ficou para trás, chegando a 92% de 
ocupação hoteleira (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2022). 
 

 Em Salvador, na Bahia, os turistas ocuparam até 90% da capacidade dos hotéis da 
cidade. No Rio Grande do Norte, o percentual médio foi de 80% com destaques 
para a cidade de Natal, Pipa e São Miguel do Gostoso. Na capital catarinense, 
Florianópolis, o índice foi de 95%. Já no Ceará, a ocupação chegou a 90% e no 
Maranhão, o número foi superior a 80% (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2022). 
 
 

 A regularização de serviços turísticos no Brasil bateu recorde em 2021. 
Atualmente, 136.589 prestadores do setor estão registrados no Cadastro Nacional 
de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo. O 
número representa um aumento de 17% em relação a 2020 e é mais que o dobro 
dos cadastros de 2017, por exemplo. Apenas no ano de 2021, o Cadastur recebeu 
cerca de 20 mil novos registros (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2022). 
 
Comércio Exterior 
 

 A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 61 bilhões em 2021, 
segundo divulgou o Ministério da Economia. No acumulado do ano passado, as 
exportações cresceram 34% na comparação com 2020 e somaram US$ 280,39 
bilhões. Já as importações cresceram 38,2% e totalizaram US$ 219,39 bilhões 
(FOLHA DE SÃO PAULO, 4 jan. 2022). 
 

 A China se manteve como o principal parceiro comercial do Brasil, respondendo 
por 31,28% das exportações brasileiras em 2021 e por 21,72% das importações, 
seguida por Estados Unidos e Argentina (INFO MONEY, 4 jan. 2022). 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/01/03/balanca-comercial-fecha-2021-com-superavit-de-us-61-bilhoes-diz-ministerio-da-economia.ghtml
https://g1.globo.com/tudo-sobre/china/
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 O superávit de 2021 aconteceu em um ano marcado pelo crescimento dos preços 

das commodities (produtos com cotação básica, como alimentos, petróleo e 
minérios) e pela alta do dólar. Entre as exportações, os maiores avanços ocorreram 
nos produtos da indústria extrativa (62,4%), alavancado pelas vendas de minério 
de ferro (72,9%) e petróleo (54,3%). A agropecuária ampliou em 22,2% seus 
embarques externos, principalmente em razão da soja, com 35,3% de aumento. Já 
as exportações da indústria de transformação cresceram 26,3%, com o setor se 
recuperando do tombo de -9% de 2020 (VALOR ECONÔMICO, 4 jan. 2022). 
 

 Favorecida pela desvalorização cambial e por alta de preços de commodities, a 
rentabilidade das exportações totais avançou em 2021, com alta de 2,1% no 
acumulado de janeiro a novembro contra igual período do ano passado. O 
resultado geral, porém, esconde desempenhos bastante heterogêneos quando se 
olha as principais atividades. O ganho no agregado foi puxado pela indústria 
extrativa, cuja margem avançou quase 20% em igual comparação e alcançou em 
agosto o maior índice nos últimos dez anos. Na indústria de transformação, porém, 
o resultado foi inverso, com queda de 7% na rentabilidade, segundo dados da 
Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex). Nos setores não 
industriais o índice avançou 5,5% (Valor Econômico, 03/01/22). 
 

 Foi sancionada a Lei 14.286/2021, que dispõe sobre o mercado 
de câmbio brasileiro, o capital brasileiro no exterior, o capital estrangeiro no país e 
a prestação de informações ao Banco Central do Brasil. Conhecida como o novo 
marco cambial do País, o texto moderniza a legislação atual, que é de 1935, e 
representa uma “revolução” no mercado de câmbio, de acordo com o Banco 
Central. A lei sancionada está publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 
30/12/21 e entra em vigor em um ano (AGÊNCIA ESTADO, 3 jan. 2022). 
 

 Dentre as principais novidades da nova lei, estão: mudança do teto do valor 
permitido durante viagens internacionais, de R$ 10 mil para US$ 10 mil ou 
equivalente; liberação para que pessoa física possa realizar no país operações de 
compra ou venda de moeda estrangeira em espécie no valor de até US$ 500 ou 
seu equivalente em outras moedas, de forma eventual e não profissional (AGÊNCIA 
ESTADO, 3 jan. 2022). 
 

 A norma também cria facilitação para que a compra e a venda de moeda 
estrangeira possa ser feita com outros agentes, e não apenas bancos e corretoras; 
abre caminho para que bancos e instituições financeiras possam investir no 
exterior; possibilita a abertura de conta em dólar no Brasil por um investidor 
estrangeiro ou em casos específicos que devem ser justificados ao Banco Central; e 
facilita o envio de remessa do exterior para uma instituição brasileira que tenha 
um correspondente bancário fora do país (AGÊNCIA ESTADO, 3 jan. 2022). 
 

 Apesar das complicações com o longo embargo imposto no ano passado pela 
China, o principal comprador da carne bovina do país, as exportadoras brasileiras 
do segmento atingiram um novo recorde de faturamento com as vendas externas, 
com mais de US$ 9 bilhões em embarques em 2021. O recuo no volume das 
exportações foi compensado pela alta de 16,13% no preço médio da proteína, que 

https://www.infomoney.com.br/ferramentas/cambio/
https://www.infomoney.com.br/tudo-sobre/investir-no-exterior/
https://www.infomoney.com.br/tudo-sobre/investir-no-exterior/
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chegou a mais de US$ 5 mil por tonelada. A expectativa para 2022, com o retorno 
da China às compras e a possibilidade de novas aberturas de mercado para 
produtos e destinos, como Canadá, Coreia do Sul e Japão, é de que a receita 
chegue pela primeira vez à casa dos US$ 10 bilhões, segundo a Associação 
Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC). A reabilitação de 12 
plantas brasileiras pela Rússia também pode favorecer os negócios neste ano 
(VALOR ECONÔMICO, 4 jan. 2022). 
 
 
 
Finanças Públicas 
 

 

 Foi aprovado no Congresso Nacional o Projeto de Lei (PL) 19/2021 que trata do 
Orçamento para 2022. O texto estima receitas e fixa as despesas para 2022 em R$ 
4,823 trilhões. 
 

 Dentre as pautas de destaque estão previstas na peça orçamentária a aplicação 
mínima de R$ 147,7 bilhões na área de saúde, R$ 113,4 bilhões na manutenção e 
no desenvolvimento do ensino (MDE educação); e o Censo 2022 contará com R$ 
2,2 bilhões, além de 4,9 bilhões com o financiamento público das eleições de 2022. 
 

 Dos R$ 110 bilhões extras conseguidos com a Proposta de Ementa à Constituição 
(PEC dos Precatórios), R$ 54,39 bilhões serão destinados ao Auxílio Brasil que terá 
ao todo R$ 89 bilhões reservados no Orçamento do ano de 2022. Desse montante, 
R$ 34,67 bilhões já estavam previstos no Projeto de Lei Orçamentária Anual 
(PLOA). Segundo o Ministério da Economia, o valor médio do benefício deve ser R$ 
415. A previsão inicial era atender 14,7 milhões de famílias, número ampliado para 
17,9 milhões. 
 

 O salário mínimo saiu de R$ 1.100,00 para R$ 1.212,00 vigorando a partir de 1º de 
janeiro de 2022, em face da alta da inflação. A meta para a taxa básica de juros 
Selic foi ininterruptamente elevada desde março de 2021, quando estava no 
patamar mínimo histórico de 2%, até atingir 9,25% na última reunião do Comitê de 
Política Monetária (Copom) do ano de 2021. 
 

 No que toca às demandas de deputados federais e senadores definidas através das 
emendas parlamentares foram destinados R$ 16,5 bilhões. Sobre juros da dívida 
está previsto cerca de R$ 350 bilhões. O projeto segue agora para sanção da 
Presidência da República.  
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Semanal (30/12/21 a 05/01/2022)  
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) Projeção (2021)
(1) 

(%) 

Mensal Ano 12 Meses 10/21 11/21 12/21 01/22 Tendência 

Indústria (set.) -13,3 -13,4 -10,3 -10,6 -9,7 -8,1  
 

Comércio (set.) -9,3 5,2 3,7 -7,4 -6,5 -5,3  
 

Serviços (set.) 19,7 12,5 7,6 21,2 19,1 18,4  

 

Agricultura (out.)
2
 3,5    3,5 3,5 3,5 

 

Exportações (out.) 20,4 29,7 27,8  9,5 8,7 27,0 
 

Importações (out.) 71,7 52,1 44,3  50,2 35,6 2,5 
 

ICMS (out.)
3
 25,1 28,0 24,6  10,9 19,8 0,4 

 

FPE (out.)
3
 29,7 34,8 28,9  5,2 -6,9 -6,9 

 
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. 

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 Janira do Nascimento, Elissandra Alves de Brito, João Gabriel R. 
Vieira, Luiz Mário R. Vieira, Maria Margarete de Carvalho A. Perazzo, Pedro Marques de Santana, 
Poliana Peixinho, Rosângela Ferreira Conceição, Zélia Maria de C. Góis 

Equipe Editorial 
Elisabete Barretto Guanais (editoria-geral), Vinícius Luz (designer gráfico) 
 

 


