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CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 
 

A inflação nos Estados Unidos atingiu um novo recorde em fevereiro, impulsionada 
principalmente pelo aumento do preço da gasolina após o início da guerra na Ucrânia. Nos 
últimos doze meses até fevereiro, a inflação foi de 7,9%, a maior desde janeiro de 1982, 
após salto de 7,5% em janeiro. Na comparação com o mês anterior, a alta em fevereiro foi 
de 0,8%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) divulgado dia 31pelo 
Departamento do Trabalho. 
 
Mais uma vez, preços de energia e carros foram dois dos principais destaques do 
resultado mensal, reforçando a percepção de que o forte ritmo da economia americana e 
gargalos nas cadeias de suprimento seguem como parte central do desafio do controle de 
preços no país e no mundo.  
  
O preço da gasolina explica quase um terço dessa aceleração, com alta de 6,6% em 
relação a janeiro. O petróleo Brent, principal referência internacional, já acumula alta de 
mais de 45% no ano, e chegou a alcançar US$ 139 em março. 
 
A inflação na zona do euro  subiu para 7,5% em março, atingindo outro recorde ainda 
antes de atingir o pico, tornando uma leitura sombria para o Banco Central Europeu (BCE) 
que precisa conciliar preços altíssimos com crescimento econômico em declínio. 
 
O crescimento dos preços ao consumidor nos 19 países que compartilham o euro acelerou 
de 5,9% em fevereiro. Conforme anunciou a agência Eurostat, muito além das 
expectativas de 6,6%, já que a guerra na Ucrânia e as sanções à Rússia levaram os preços 
do combustível  e do gás a níveis recordes. 
 
Embora a energia tenha sido a principal culpada, a inflação nos preços dos alimentos, 
serviços e bens duráveis ficou acima da meta de 2% do BCE. Mais uma prova de que o 
crescimento dos preços é cada vez mais amplo e não apenas um reflexo do petróleo 
caro. Os preços subjacentes, que filtram os preços voláteis de energia e alimentos, 
também aceleraram, aumentando o risco de que a inflação alta se enraíze, um fenômeno 
difícil de reverter. 
 
O índice de desemprego na zona do euro registrou em fevereiro o menor nível histórico, a 
6,8% da população ativa, uma redução de 0,1 ponto na comparação com o mês anterior, 
informou a agência Eurostat. 
 
O índice de janeiro, inicialmente anunciado em 6,8%, foi revisado para 6,9%. Desde 
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dezembro, o indicador registra os menores níveis desde que a agência europeia de 
estatísticas começou a divulgar a série, em abril de 1998. 
 
A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos continuou a mostrar força em março, 
com a taxa de desemprego caindo a nova mínima de dois anos de 3,6% e os salários 
voltando a acelerar, o que deixa o Federal Reserve em posição de elevar os juros em 0,5 
ponto percentual em maio. 
 
O relatório de emprego do Departamento do Trabalho americano mostrou abertura de 
431 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês passado. O dado de fevereiro foi 
revisado para cima para mostrar criação de 750 mil postos de trabalho, em vez dos 678 
mil informados antes. A taxa de desemprego caiu a 3,6%, mínima desde fevereiro de 2020, 
de 3,8% em fevereiro. 
 
O setor manufatureiro da China voltou a contrair em março, sob o impacto dos bloqueios 
da Covid-19 e da diminuição da demanda dos Estados Unidos e da Europa, à medida que 
os programas de estímulo da era da pandemia desaparecem. O  Índice de Gerentes de 
Compras (PMI) caiu de 50,2 para 49,5, em um cenário de problemas contínuos com 
fechamentos de portos e fábricas. 
 
Em outros lugares, o impacto de um boicote chinês ficou novamente evidente nos 
números divulgados pela varejista de moda sueca H&M, cujo lucro trimestral ficou bem 
abaixo das expectativas. Além dos problemas na China, a rede também teve que fechar 
suas lojas na Rússia, seu 6º maior mercado, e acelerou seu plano de fechamento líquido 
de lojas este ano. 

 

1.2 Cenário Nacional 

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), 
divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a taxa de 
desocupação recuou para 11,2% no trimestre encerrado em fevereiro, o que representa 
variação de 0,4 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior (11,6%). É a 
menor taxa para um trimestre encerrado em fevereiro desde 2016. Com ela, o país soma 
12 milhões de desempregados. Na comparação com o último trimestre, o número de 
pessoas em busca de trabalho caiu 3,1%. 
 
Para a coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana Beringuy, a retração na 
taxa de desocupação reflete a tendência de queda observada nos últimos trimestres. “No 
trimestre encerrado em fevereiro, houve retração da população que buscava trabalho, o 
que já vinha acontecendo em trimestres anteriores. A diferença é que nesse trimestre não 
se observou um crescimento significativo da população ocupada”, afirma a coordenadora 
 
No trimestre encerrado em fevereiro, o número de ocupados foi estimado em 95,2 
milhões e ficou estável frente ao trimestre anterior. Com isso, também houve estabilidade 
no nível da ocupação, percentual de pessoas em idade de trabalhar que estavam 
efetivamente ocupadas na semana de referência da pesquisa (55,2%). 



 

3 

Semanal (31/03/22 a 06/04/2022)  
0427/06/2021) 

 
Uma das únicas categorias em expansão, os empregados no setor privado com carteira de 
trabalho assinada aumentaram em 1,1% frente ao trimestre anterior, o que representa 
371 mil pessoas. Também houve crescimento de 5,2% (ou de 203 mil pessoas) entre os 
empregadores. Já no contingente de trabalhadores por conta própria houve declínio de 
1,9% na comparação com o trimestre encerrado em novembro. Isso representa uma 
queda de 488 mil pessoas. Segundo analisa Beringuy “essa retração foi bem disseminada 
entre as atividades como, por exemplo, comércio, construção e alojamento e alimentação. 
Como esse grupo representa uma parte significativa dos trabalhadores informais, houve 
um reflexo direto na diminuição da informalidade no trimestre”.. 
 
Com esse recuo, os profissionais informais totalizaram 38,3 milhões, enquanto eram 38,6 
milhões no trimestre anterior. Acompanhando a queda, a taxa de informalidade passou de 
40,6% para 40,2% nesse período. Essa categoria reúne o trabalhador sem carteira 
assinada, o empregador e trabalhador por conta própria sem Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ) e o trabalhador familiar auxiliar. 
 
Por outro lado, o número de pessoas que estavam fora da força de trabalho aumentou 
0,7% frente ao último trimestre. Esse crescimento de 481 mil pessoas levou a um 
contingente de 65,3 milhões. A coordenadora elucida que esse aumento também 
costumava acontecer nos trimestres encerrados em fevereiro dos anos que antecederam 
a pandemia e que o resultado pode apontar uma volta desse padrão. 
 
Já na força de trabalho potencial, grupo que soma as pessoas que não estavam ocupadas 
nem buscando trabalho, mas que tinham potencial para conseguir um, houve redução de 
510 mil pessoas (-5,6%). Subgrupo da força de trabalho potencial, os desalentados foram 
estimados em 4,7 milhões, o que representa estabilidade frente ao último trimestre. 
 
Entre as atividades pesquisadas, só houve aumento de ocupação em Outros serviços 
(4,0%, ou mais 189 mil pessoas). “Esse crescimento reflete o aumento de serviços pessoais 
prestados às famílias, que incluem atividades de serviços na área de estética, e também 
de atividades recreativas”, afirma a coordenadora da pesquisa. Nos serviços pessoais 
prestados às famílias estão, por exemplo, cabeleireiros e manicures, enquanto as 
atividades recreativas abarcam os trabalhos artísticos. 
 
O rendimento médio real foi estimado em R$ 2.511, apresentando estabilidade frente ao 
trimestre anterior, mas é o menor já registrado em um trimestre encerrado em fevereiro 
desde o início da série histórica da pesquisa, em 2012. “Nos trimestres anteriores, o 
rendimento médio estava em queda. A estabilidade desse trimestre pode estar 
relacionada à diminuição no número de trabalhadores informais, que têm menores 
rendimentos, e ao aumento de trabalhadores com carteira assinada no setor privado”, 
explica ainda a coordenadora 
 
A produção industrial cresceu 0,7% em fevereiro, na comparação com o mês anterior os 
dados são Pesquisa Industrial Mensal (PIM) - Brasil, divulgada pelo IBGE. Esse resultado 
eliminou parte da queda de 2,2% registrada em janeiro, mas, mesmo com o avanço, o 
setor permanece 2,6% abaixo do patamar de antes do início da pandemia. Também está 
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18,9% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011.  No ano, a indústria acumula 
queda de 5,8% e, em 12 meses, alta de 2,8%. Frente a fevereiro de 2021, o recuo foi de 
4,3%. 
 
O avanço da indústria em fevereiro teve taxas positivas disseminadas em todas as quatro 
grandes categorias econômicas e em 16 dos 26 ramos pesquisados. Entre as atividades, as 
influências positivas mais importantes vieram das indústrias extrativas (5,3%) e de 
produtos alimentícios (2,4%). 
 
“O setor extrativo teve uma queda importante em janeiro (-5,1%), por conta do maior 
volume de chuvas em Minas Gerais, naquele mês, o que prejudicou a extração do minério 
de ferro. Com a normalização das chuvas, houve uma regularização da produção. Já o 
setor alimentos teve seu quarto mês positivo de crescimento, acumulando no período 
ganho de 14,0%. Em fevereiro, os destaques foram a produção de açúcar e carnes e aves, 
dois grupamentos importantes dentro do setor de alimentos”, explica o gerente da 
pesquisa, André Macedo. 
 
Já entre as dez atividades que tiveram redução na produção, coque, produtos derivados 
do petróleo e biocombustíveis (-1,8%) e celulose, papel e produtos de papel (-3,4%) 
tiveram os principais impactos no mês. A primeira eliminou parte do crescimento de 3,1% 
em janeiro, enquanto a última intensificou a queda no mês anterior (-1,8%). 
 
Entre as grandes categorias econômicas, bens de capital (1,9%), bens intermediários 
(1,6%) e bens de consumo semi e não-duráveis (1,5%) tiveram as taxas positivas mais 
acentuadas em fevereiro. Com esses resultados, as duas primeiras voltaram a crescer após 
recuarem -8,8% e -1,3%, respectivamente, em janeiro. Bens de consumo semi e não-
duráveis marcou o quarto mês seguido de crescimento na produção, período em que 
acumulou ganho de 3,9%. 
 
André Macedo observa que, apesar do resultado positivo em fevereiro, a indústria 
acumula queda de 4,3% frente ao mesmo mês do ano anterior e recuo de 5,8% no 
acumulado de 2022. A taxa positiva no acumulado em 12 meses indica perda de 
intensidade, que vem ocorrendo desde agosto (7,2%), nessa comparação. 
 
Ainda segundo Macedo “dois anos após o início da pandemia, a indústria ainda está 
abaixo daquele patamar. Isso pode ser explicado pelo desarranjo das cadeias produtivas, 
já que as indústrias ficaram com dificuldade de acesso à matéria prima e insumos. Pelo 
lado da demanda doméstica, há inflação alta, juros em elevação, mercado de trabalho 
ainda com contingente elevado de trabalhadores fora dele e a massa de rendimento que 
também não avança. São características que ajudam a entender esse cenário da 
indústria”.. 

O Índice de Confiança Empresarial (ICE), calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), subiu 0,7 ponto em março, para 91,8 pontos, 
interrompendo a sequência de quedas iniciada em novembro do ano passado. Na métrica 
de médias móveis trimestrais, o indicador recuou pela sexta vez seguida, desta vez em 0,8 
ponto. 
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Uma parcela expressiva da alta da confiança empresarial em março é explicada pela 
melhora dos números da pandemia de Covid-19 no país e seus efeitos sobre as vendas dos 
setores de Serviços e do Comércio. Em ambos os setores houve melhora da percepção 
sobre a situação atual dos negócios no mês. A nova queda do Índice de Expectativas 
Empresarial, no entanto, lança dúvidas sobre a continuidade da recuperação nos próximos 
meses diante de um cenário de incerteza com relação ao impacto do conflito bélico entre 
Rússia e Ucrânia na economia mundial e do efeito esperado das altas de juros sobre a 
demanda interna”, avalia Aloisio Campelo Jr., superintendente de estatísticas do Ibre, em 
comentário. 

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) consolida os índices de confiança dos quatro 
setores cobertos pelas Sondagens Empresariais produzidas pela FGV Ibre: Indústria, 
Serviços, Comércio e Construção. 

Entre os setores que integram o ICE, apenas o de Serviços registrou alta no mês, 
influenciado pela melhora das perspectivas nos dois horizontes de tempo. 

A confiança empresarial subiu em 29 dos 49 segmentos integrantes do ICE em março, um 
aumento da disseminação frente aos 24 segmentos do mês passado. 

 
1.3 Cenário Baiano 
 

A Cesta Básica de Salvador, segundo estimativa da Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), passou a custar R$ 481,93, no mês de março de 2022. 
Esses resultados foram obtidos por meio de 1.441 cotações de preços coletados em 91 
estabelecimentos comerciais (supermercados, açougues, padarias e feiras livres) de 
Salvador. 

 
Dos 12 produtos da cesta básica, dez registraram elevação nos preços, a saber: óleo de 
soja (10,02%), farinha de mandioca (8,87%), feijão (5,49%), tomate (4,90%), leite (4,26%), 
açúcar cristal (2,71%), manteiga (2,40%), carne bovina (1,33%), pão francês (1,23%) e 
arroz (0,54%). Por sua vez, apresentaram redução a banana-prata (-9,07%) e o café moído 
(-1,67%). 

 
Em março de 2022, o trio composto por arroz, feijão e carne bovina apresentou variação 
mensal de 1,97% e foi responsável por 38,03% do valor de uma cesta básica, ao passo que, 
em fevereiro de 2022, o trio representou 38,11%. Por sua vez, o quarteto englobando café 
moído, leite, pão francês e manteiga aumentou 1,93% e foi responsável por 29,70% do 
valor da cesta básica no referido mês, sendo que representou 29,75% do valor da cesta no 
mês de fevereiro. 

 
No mês, os produtos com as maiores participações no valor da cesta básica foram a carne 
bovina (27,96%), o tomate (18,99%) e o pão francês (14,45%). Por outro lado, os itens com 
as menores participações foram o açúcar cristal (2,56%), o óleo de soja (2,00%) e café 
moído (1,89%). 
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Conforme pontua Armando Castro, diretor-geral da SEI "o aumento da procura por álcool 
devido a alta dos preços da gasolina estimulou os produtores a produzirem álcool em 
detrimento do açúcar. Além disso, a alta dos combustíveis encarece o transporte de todos 
os produtos. Então podemos afirmar que política de preços da Petrobras afeta a inflação e 
prejudica a cesta básica da população”. 

A Céramus Bahia Produtos Cerâmicos, do grupo Eliane, pretende implantar uma fábrica de 
revestimentos cerâmicos em Camaçari. Em protocolo de intenções firmado junto com o 
governador Rui Costa e o secretário de Desenvolvimento Econômico em exercício, Paulo 
Guimarães, a empresa projeta investir R$ 600 milhões e gerar 570 postos de trabalho.  

O titular da SDE avalia que o investimento da empresa de cerâmica é importante para a 
Bahia. “É um setor que tem um potencial enorme de crescimento neste momento em que 
a economia deve se recuperar. É um setor que se manteve ativo durante a pandemia”. 
Guimarães destacou os incentivos que a empresa vai receber do governo estadual. “Ela 
conta com todo o apoio do Estado na questão da concessão de área para construírem a 
fábrica, além de incentivos fiscais. Também é um grande consumidor de gás natural, que 
será fornecido pela Bahiagás”. 

 

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

Agropecuária 
 

 Apesar do excesso de chuvas no Oeste Baiano, com registro de mais de 1000 mm 
distribuídos entre os meses de dezembro, janeiro e fevereiro,  a colheita da soja 
chega aos 70% da área, com previsão de mais um ano marcado por altos índices de 
produtividade. A afirmação é do Conselho Técnico da Associação de Agricultores e 
Irrigantes da Bahia (Aiba), que se reuniu na manhã de segunda-feira (28) (Aiba, 
31/03/2022). 
 

 Os dados apresentados pelas entidades que fazem parte da cadeia produtiva da 
agricultura regional contribuíram para a manutenção das expectativas anteriores 
do Conselho Técnico da Aiba indicando mais uma safra de soja com números 
expressivos.  
 

 Em 2021, a oleaginosa atingiu, na região Oeste, a média de 67 sacas por hectare, o 
que rendeu para a Bahia o título de campeã nacional de produtividade. Para o ciclo 
atual espera-se a média de 66 sacas de soja por hectare e a produção total de 7,04 
milhões de toneladas do grão (Aiba, 31/03/2022). 
 

 Ocupando 1,78 milhão de hectares, que representam 66% da área total cultivada 
na região, a produtividade da soja não apresentou queda significativa em 
comparação ao período anterior. O Oeste Baiano produz 6% da soja cultivada no 
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Brasil e é responsável por 52% da produção nordestina dessa cultura (Aiba, 
31/03/2022). 
 

 Já o algodão, segunda cultura mais produzida da região, tem previsão para o início 
da colheita na última semana de maio. De acordo com o levantamento do 
Conselho Técnico, os 307 mil hectares plantados devem render cerca de 1,4 milhão 
de toneladas de algodão em caroço. A produtividade média deverá alcançar 318 
arrobas por hectare (Aiba, 31/03/2022). 
 

 Para o milho, os números preliminares estimam uma produtividade média de 170 
sacas por hectare, correspondente à produção total de 1,93 milhão de toneladas 
do cereal, cultivadas em uma área de 190 mil hectares (Aiba, 31/03/2022). 
 

 O mercado do produtor de Juazeiro, no norte da Bahia, está entre os três mais 
importantes do país, segundo um estudo da Companhia Nacional de 
Abastecimento. Em 2021, foram mais de R$ 3,5 bilhões movimentados no 
município. O mercado ficou atrás das centrais de abastecimento de Minas Gerais e 
São Paulo (G1 Bahia, 05/04/2022). 
 

 De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a comercialização dos 
hortigranjeiros brasileiros nos principais centros de abastecimentos estaduais 
(Ceasas) do país apresentou um crescimento modesto no ano passado comparado 
a 2020. Mesmo assim, o mercado do produtor de Juazeiro, que já é o maior do 
estado, conseguiu fazer índices que colocam o entreposto no "pódio" quando o 
assunto é importância nacional (G1 Bahia, 05/04/2022). 
 

 O estudo mostrou que em 2021, mais de 1,4 milhão de toneladas de produtos 
hortigranjeiros foram comercializados. O Ceasa de Minas Gerais, o segundo do 
ranking, também comercializou mais de 1,4 milhão de produtos, faturando R$ 3,85 
bilhões no ano passado. A campeã do ranking, a Ceagesp, em São Paulo, vendeu 
mais de 3 milhões de toneladas de produtos, movimentando mais de R$ 8,5 
bilhões (G1 Bahia, 05/04/2022). 
 
 

Indústria 
 
 

 A produção industrial brasileira cresceu 0,7% em fevereiro, na comparação com o 
mês anterior, segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada pelo IBGE. 
Esse resultado eliminou parte da queda de 2,2% registrada em janeiro, mas, 
mesmo com o avanço, o setor permanece 2,6% abaixo do patamar de antes do 
início da pandemia. Assim como, o setor industrial está 18,9% abaixo do nível 
recorde alcançado em maio de 2011. Na comparação com o mesmo mês do ano 
anterior, a produção industrial recuou 4,3%. No ano, a indústria acumula queda de 
5,8% e, em 12 meses, alta de 2,8% (IBGE, 01/04/2022). 
 

https://g1.globo.com/ba/bahia/cidade/juazeiro/
https://g1.globo.com/ba/bahia/cidade/juazeiro/


 

8 

Semanal (31/03/22 a 06/04/2022)  
0427/06/2021) 

 
 O avanço de 0,7% na indústria, na passagem de janeiro para fevereiro de 2022, 

teve perfil disseminado de taxas positivas, alcançando todas as quatro grandes 
categorias econômicas e 16 dos 26 ramos pesquisados. Entre as atividades, as 
influências positivas mais importantes vieram das indústrias extrativas (5,3%) e 
produtos alimentícios (2,4%) (IBGE, 01/04/2022). 
 

 Por outro lado, entre as dez atividades que tiveram redução na produção, coque, 
produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-1,8%) e celulose, papel e 
produtos de papel (-3,4%) exerceram os principais impactos em fevereiro (IBGE, 
01/04/2022).  
 

 Segundo André Macedo, gerente da Pesquisa, “O mês de janeiro também é 
caracterizado por ter algum grau de redução de jornadas de trabalho e pelo 
movimento maior de férias coletivas. Em fevereiro, há o retorno normal ao 
trabalho, que impulsiona a produção do mês. Isso ajuda a entender o resultado 
positivo de fevereiro na margem da série” (IBGE, 01/04/2022). 
 

 A pesquisa Indicadores Industriais, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
mostra recuo do emprego e do faturamento para indústria brasileira, na passagem 
de janeiro para fevereiro de 2022. A queda nas contratações ocorre depois de três 
altas consecutivas. Na comparação com fevereiro de 2021, o emprego aumentou 
2,9%. No faturamento, o recuo interrompe sequência de três altas consecutivas, 
período no qual o faturamento havia crescido 5,7%. Na comparação com fevereiro 
de 2021, o faturamento registra queda de 5% (FGV-IBRE, 04/04/2022). 
 

 Ainda segundo a CNI, a massa salarial cresceu 3,5% na comparação com fevereiro 
de 2021. A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) também se manteve inalterada 
em 81% no período (FGV-IBRE, 04/04/2022). 
 
 
Comércio Varejista 
 

 O Índice de Confiança Empresarial (ICE) informado pelo FGV Ibre registrou 
elevação de 0,7 pontos no mês de março, passando para 91,8 pontos. Esse 
comportamento interrompe a sequencia de quedas iniciada em novembro do ano 
passado. Na métrica de médias móveis trimestrais, o indicador recuou pela sexta 
vez consecutiva (0,8 ponto) (FGV IBRE, 01/04/2022). 
 

 A alta da confiança empresarial foi determinada pela melhora das avaliações sobre 
a situação atual em março, que registrou crescimento de 4,0 pontos, passando 
para 92,1 pontos.  Enquanto que as expectativas em relação aos meses seguintes 
voltaram a piorar, apresentando queda de 0,9 ponto, ficou em 92,4 pontos (FGV 
IBRE, 01/04/2022). 

 
 O índice de Confiança Empresarial (ICE) consolida os índices de confiança dos 

quatro setores cobertos pelas Sondagens Empresariais produzidas pela FGV Ibre: 
Indústria, Serviços, Comércio e Construção. Em março, o ICE subiu em 29 dos 49 
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segmentos integrantes, superando o resultado apresentado no mês passado 
quando a disseminação ocorreu em 24 segmentos (FGV IBRE, 01/04/2022). 
 

 O Índice Geral de Preços (IGP-M) avançou 1,74% em março, superando o esperado 
(+1,55%). As principais pressões vieram do atacado, influenciado pelo preço do 
diesel, e da inflação ao consumidor, diante da elevação dos preços de combustíveis 
e de derivados de trigo. Em doze meses, o IGP-M subiu 14,77% (ALSHOP/ Bradesco 
– DEPEC, 30/03/2022). 
 

 Em fevereiro, o Brasil registrou 65,2 milhões de consumidores inadimplentes, 
segundo informações da Serasa. As dívidas negativadas chegam à R$ 263,4 bilhões. 
Somente em fevereiro, o número de inadimplentes subiu 0,54%. Segundo a 
instituição, cada brasileiro deve, em média, R$ 4.042,08. A estatística se baseia no 
fato de que cada número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) tem, em média, 3,4 
dívidas ativas (AGÊNCIA BRASIL, 05/04/2022). 
 

 Os dados apresentados pela Serasa mostram que em relação ao perfil dos 
inadimplentes, os homens representam 50,2% dos devedores, contra 49,8% das 
mulheres. Na divisão por faixa etária, a maior parte tem entre 26 e 40 anos de 
idade (35,3%), seguida pela faixa de 41 a 60 anos de idade (34,9%) (AGÊNCIA 
BRASIL, 05/04/2022). 
 

 O conflito no Leste Europeu protagonizado por Rússia e a Ucrânia coloca o 
comércio brasileiro numa situação delicada, agravada com o aumento dos 
combustíveis e dos alimentos. Nem o dólar em baixa tem sido capaz de aliviar a 
subida da inflação, com previsão de taxas altas em março e abril. Os juros também 
estão em trajetória de crescimento, o que impactará as atividades mais 
dependentes das condições de crédito (VALOR ECONÔMICO, 06/04/2022). 
 

 O setor supermercadista deverá ser afetado no médio prazo pelo aumento dos 
preços dos combustíveis, mas também do de commodities agrícolas, e por uma 
possível redução da oferta de fertilizantes, importados da Rússia. Soma-se a esses 
fatores a volatilidade na economia característica de anos eleitorai. (VALOR 
ECONÔMICO, 06/04/2022). 
 

 Diante dos problemas adicionais criados pela guerra, a CNC reduziu a previsão de 
aumento de vendas no varejo em 2022. A previsão inicial era crescer 0,9% em 
volume de vendas, agora é que cresça somente 0,5% este ano (VALOR 
ECONÔMICO, 06/04/2022). 
 
 
Serviços & Turismo 
 

 O Índice de Movimentação Econômica de Salvador (Imec-SSA) apontou queda de 
5,9% em janeiro de 2022, na comparação com o mês imediatamente anterior 
(série com ajuste sazonal), após registrar estabilidade relativa em novembro e 
dezembro de 2021. Quatro das seis variáveis que compõem o indicador puxaram o 
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índice para baixo, com destaque para Carga portuária (-14,4%) que apontou a 
variação negativa mais expressiva, seguida por Combustíveis (-5,1%), depois 
Passageiros no Aeroporto Internacional de Salvador (-4,5%) e Passageiros de 
ônibus intermunicipais (-1,5%). Em contrapartida, Passageiros de ônibus urbanos 
(4,5%) e Consumo de energia elétrica (1,3%), expandiram. O indicador avançou 
1,9% quando comparado com o mês de janeiro de 2021. Em doze meses, acumula 
alta de 13,8% (SEI). 

 
 Felipe Guimarães, diretor financeiro da Dasa, defendeu que a empresa continua 

atenta a oportunidades de aquisição neste ano, embora defenda que o foco para 
2022 é integrar os ativos já adquiridos. “A gente acredita que tem boas 
oportunidades para continuar fazendo consolidações. Tende a ser um ano em que 
as aquisições continuem, embora em menor nível do que em 2021”, disse. No 
quarto trimestre, a empresa concluiu a aquisição do Hospital da Bahia e do São 
Domingos, que adicionaram 679 novos leitos ao portfólio. (Valor econômico). 
 

 O Ministério do Turismo (MTur) divulgou, no fim de março, o novo Mapa do 
Turismo Brasileiro, que reúne municípios que adotam o turismo como estratégia 
de desenvolvimento e identifica necessidades de investimentos e de ações para 
promoção do setor em cada região do país. Ao todo, 2.542 cidades, distribuídas em 
322 regiões turísticas, foram incluídas no Mapa do Turismo 2022. A Bahia foi o 
primeiro Estado a concluir o processo de inclusão de informações, e o Estado com 
o maior número de municípios validados é Minas Gerais, com 567 registros. 
Regionalmente, o Sudeste concentra o maior número de regiões turísticas (99) e 
de municípios (855). Em seguida, o Nordeste apresenta 91 regiões, mas um 
número menor de cidades (585) do que o Sul, com 55 regiões turísticas e 737 
municípios. O Norte tem 43 regiões turísticas e 150 municípios; e o Centro-Oeste, 
34 regiões e 215 cidades (Valor econômico). 
 

 Os municípios são classificados de A a E, de acordo com o desempenho da 
economia no turismo, a partir de variáveis como quantidade de estabelecimentos 
de hospedagens e de empregos, estimativa de visitantes domésticos e 
internacionais, e arrecadação de impostos federais nos meios de hospedagens. O 
cadastramento ocorreu entre fevereiro e março, na plataforma Sistema de 
Informações do Mapa do Turismo (Sismapa), que recebeu 2.822 solicitações de 
atualização de dados ou de novos cadastros pelos gestores municipais. Os registros 
foram homologados pelos gestores estaduais de turismo e validados pelo MTur 
(Valor econômico). 
 

 Na terça-feira (5), foram iniciadas na Costa dos Coqueiros as ações do plano de 
retomada "Viva Turismo Bahia", desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Turismo (Setur-BA). O Hotel Vila Galé Marés, em Guarajuba, no 
litoral de Camaçari, sediou o evento. As ações da Setur-BA contam com o apoio da 
Desenbahia, Sebrae, Banco do Nordeste e Universidade Federal da Bahia (Setur-
BA). 
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 A primeira atividade foi um workshop de gestão pública no turismo, com a 

participação de representantes das prefeituras da região e do trade. Eles 
receberam orientações sobre empreendedorismo, atendimento e linhas de 
crédito. O plano prevê quatro eixos de atuação: segurança sanitária, 
capacitação/qualificação, infraestrutura e promoção dos destinos. Durante o 
evento, as prefeituras foram convidadas a se cadastrar no projeto Bahia Estado 
Locação, uma iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado (Secult) e da Setur-BA, 
para oferecer destinos baianos como cenários em produções audiovisuais. A zona 
turística Costa dos Coqueiros é formada pelos municípios de Camaçari, Conde, Dias 
D'Ávila, Entre Rios, Esplanada, Lauro de Freitas, Mata de São João e Pojuca (Setur-
BA).. 
 
 

 Ações conjuntas de fomento ao turismo religioso católico foram discutidas, na 
segunda-feira (4), entre a Setur-BA e as Obras Assistenciais Irmã Dulce (Osid), na 
sede da instituição, no Largo de Roma, em Salvador. Fundado em 1993, o 
complexo abriga o Santuário de Santa Dulce dos Pobres, que recebe 
aproximadamente 45 mil visitantes por mês. O titular da Setur-BA, Maurício 
Bacelar, e a superintendente da Osid, Maria Rita Lopes Pontes, anunciaram a 
promoção da exposição "Dulce, um Pingo de Amor", que será aberta na sexta-feira 
(8), às 10h, no espaço gourmet do Salvador Shopping. O evento vai marcar o 
lançamento dos roteiros da fé católica, na capital, desenvolvidos pela Pastoral do 
Turismo da Arquidiocese de Salvador em parceria com a Setur-BA (Setur-BA). 

 

 O boom no turismo náutico beneficiou a BR Marinas, maior rede de marinas do 
Brasil, com 1,7 mil barcos hospedados. Seu crescimento anual médio saltou de 5% 
para 17% durante a pandemia e algumas marinas tiveram um aumento de 30% no 
número de associados. “Muitos de nossos clientes trocaram as férias no exterior 
por atividades náuticas”, conta o diretor comercial Cláudio Wilson. A empresa está 
em negociações para construir novas marinas nos Estados de São Paulo, Santa 
Catarina e Bahia, revela o executivo (Valor econômico). 
 
 
 
Comércio Exterior 
 

 A Organização Mundial do Comércio (OMC), prevê que o comércio global poderá 
cair pela metade neste ano como uma das severas consequências da guerra na 
Ucrânia. Em recente reunião informal do Conselho Geral, o órgão máximo da 
entidade, a projeção de expansão das trocas globais seria cortada de 4,7% feita no 
ano passado para algo próximo de 2,5%, segundo relato de fontes. A OMC divulga 
no dia 12 sua estimativa anual. A invasão da Ucrânia por forças militares russas 
causou disrupção imediata no comércio internacional e deve ter efeitos de longo 
prazo também em sua estrutura, avalia a Agência das Nações Unidas para o 
Comércio e o Desenvolvimento (Unctad) (Valor Econômico, 06/04/22). 
 

 Em 2021, o comércio internacional de bens e serviços se recuperou e alcançou o 
recorde de US$ 28,5 trilhões, ou 13% a mais que no pico de antes da pandemia de 
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Covid-19. Esse resultado refletiu a significativa transferência de demanda do setor 
de serviços (viagens, entretenimento etc) para bens duráveis e preços mais 
elevados de commodities, segundo a Unctad. Em termos reais, porém, eliminando 
o efeito de preço, o comércio mundial cresceu apenas 3% a mais do que no pico de 
antes da pandemia, segundo a agência da ONU. As cadeias globais de suprimento, 
que continuavam a experimentar uma disrupção sem precedentes em fevereiro, 
sofreram um novo choque com a guerra deflagrada pela Rússia. (Valor Econômico, 
06/04/22). 
 

 Os embarques de soja do país somaram 23,6 milhões de toneladas no primeiro 
trimestre deste ano, segundo informações da Associação Nacional dos 
Exportadores de Cereais (Anec) baseadas em dados oficiais e na programação dos 
portos brasileiros. O volume, recorde, foi 15% maior que o registrado no mesmo 
período de 2021 (20,5 milhões de toneladas). O avanço no período aconteceu 
mesmo com a queda de 18% observada em março. No mês passado, os embarques 
atingiram 12,2 milhões de toneladas, volume 22,1% menor que o de março do ano 
passado, conforme a Anec. Para abril, a entidade projeta exportações de 11,1 
milhões de toneladas, uma retração de 30% em relação a abril de 2021. Como o 
ritmo nos primeiros meses do ano foi acelerado, já se esperava que ele 
continuasse a diminuir (Valor Econômico, 06/04/22). 
 

 O enfraquecimento da globalização, intensificado com a guerra na Ucrânia, abre 
uma janela para o Brasil reduzir o seu isolamento econômico e se conectar nas 
cadeias globais de produção de bens e serviços. Mas a oportunidade será perdida 
sem a abertura da economia e reformas econômicas abrangentes que tornem o 
Brasil mais atrativo para as multinacionais. A tese foi levantada pelo presidente do 
Banco Central, Roberto Campos Neto, em um evento no Tribunal de Contas da 
União (TCU). “O Brasil não se inseriu nas cadeias globais”, disse. “Agora, tem uma 
oportunidade com a redivisão de cadeias globais.” Por questões geopolíticas, os 
Estados Unidos e a Europa Ocidental estariam inclinados a reduzir a sua 
dependência de insumos e produtos não só da Rússia, mas também da China. O 
Brasil, pelo menos na teoria, poderia se beneficiar, tanto pela proximidade 
geográfica quanto pelos valores em comum, como a democracia. Campos diz que, 
para tanto, o país precisa estar “no lugar certo com as políticas certas” (Valor 
Econômico, 05/04/22). 
 

 Especialistas dizem que, na realidade, a guerra é um novo capítulo do processo de 
“corrosão da globalização”, como definido pelo economista Adam Posen, do 
Instituto Peterson, um centro de estudos de Washington. O processo de 
desglobalização não é de agora. É uma tendência que surgiu depois da crise 
financeira mundial de 2008, que atingiu a classe trabalhadora americana, levando-
a a questionar a desigualdade de renda provocada pela globalização. De lá para cá, 
foram vários ataques à integração econômica mundial, do Brexit ao plano 
quinquenal da China com foco na indústria para dominar as cadeias produtivas de 
maior valor; das retaliações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao 
país asiático à política externa de seu sucessor, Joe Biden, voltada à 
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reindustrialização americana. A pandemia intensificou essa tendência (Valor 
Econômico, 05/04/22.). 
 

 A possibilidade de a guerra acelerar a divisão do mundo em dois polos novamente, 
um ocidental liderado por Estados Unidos e Europa, e outro oriental comandado 
por China e Rússia, gera um desafio para o Brasil, que tende a sair prejudicado em 
um processo de desglobalização, embora seja um dos menos afetados diretamente 
pelo conflito. Como explicou o ex-ministro Rubens Ricupero, assim como a Índia, 
que se recusou a seguir as sanções americanas e europeias contra a Rússia, o 
Brasil, hoje, tem interesses comerciais em todas as direções (Valor Econômico, 
05/04/22). 
 

 Pouco mais de um mês depois do início da guerra na Ucrânia, e da divulgação de 
sanções que amarram o sistema financeiro e outros agentes econômicos da Rússia, 
importadores de fertilizantes têm conseguido realizar os pagamentos a partir do 
Brasil, mas o caminho está mais tortuoso. O imbróglio internacional se reflete no 
fechamento de operações de câmbio, que atualmente estão mais demoradas do 
que o normal - e também mais caras. Se antes do conflito essas operações 
custavam perto de zero para um importador de grandes volumes, hoje chegam à 
faixa entre 0,2% a 0,5% do valor total dessas compras, apurou o Valor. Uma 
importação de adubos movimenta alguns milhões de dólares. “O custo da 
operação financeira não escalou como o preço do próprio fertilizante, mas [a 
variação] dói no bolso”, disse um agente do mercado financeiro. Para se ter ideia 
dos efeitos da guerra sobre os preços de adubos, a escalada chega perto de 40% 
sobre a tonelada adquirida no mercado internacional, informa um estudo 
divulgado em 30 de março pelo Rabobank. Só a ureia, o nitrogenado mais usado 
pelo agricultor brasileiro, teve alta de 75%, para US$ 965 a tonelada (Valor 
Econômico, 05/04/22). 
 
 
Finanças Públicas 
 

 Como consequência de menor atividade sobre as receitas e de maior pressão sobre 
a despesa, o déficit primário do governo tem previsão de aumento em 2022, 
piorando o resultado primário da União se comparado a 2021. Vale dizer que 
naquele ano o déficit foi de R$ 35,1 bilhões é o que ratifica a Instituição Fiscal 
Independente (IFI) no relatório fiscal de março.  
 

 Com a previsão de desaceleração da economia que deverá sair de 4,6% em 2021, 
para 0,5%, em 2022 haverá impacto sobre a arrecadação tributária ou sobre as 
receitas em si.  Vale dizer que a redução das alíquotas de Imposto sobre produtos 
industrializados (IPI), além de adequações em alguns marcos legais através do 
Poder Executivo e outras reduções recentemente aprovadas no Congresso e que 
deverão também impactar nas receitas da União, dos estados e municípios. 
 

 Pode-se citar a edição do Decreto 10.97914 de fevereiro de 2022 que   estabeleceu 
a redução das alíquotas de IPI (de forma linear) sobre a indústria, o que pode 



 

14 

Semanal (31/03/22 a 06/04/2022)  
0427/06/2021) 

 
chegar a R$ 19,1 bilhões (considerando o período de março a dezembro de 2022). 
Essa redução causará um impacto de R$ 16,2 bilhões sobre a arrecadação para a 
União e por consequência sobre a divisão de recursos aos entes subnacionais. 

 
 Ratifica-se ainda que a Leis Complementar 192 de março de 2022 (oriunda do 

Projeto de Lei Complementar 11/2020 altera a regra de incidência do Imposto 
sobre a circulação de mercadorias e serviços (ICMS) sobre os combustíveis e zera 
as alíquotas do Programa de Integração Social/ Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (COFINS) sobre o óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), 
gás liquefeito derivado de gás natural (GLGN) e querosene de aviação (QAV) até 31 
de dezembro de 2022 e impactará em perda de arrecadação de PIS/COFINS para a 
União em 2022.   
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) Projeção 2022
(1)

 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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