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CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 
 

A  taxa de desemprego da zona do euro estabilizou em 6,8% em abril, em relação ao 
resultado de março, segundo dados com ajustes sazonais divulgados pela agência oficial 
de estatísticas da União Europeia a Eurostat. O resultado de abril veio 0,1 ponto 
porcentual acima do que esperavam analistas consultados pelo The Wall Street Journal. O 
dado de março não sofreu revisão. A Eurostat estima que havia 11,181 milhões de 
desempregados na zona do euro em abril. Em relação a março, o número de pessoas sem 
emprego na região teve recuo de 93 mil. 
 
A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos superou as expectativas em maio, 
enquanto a taxa de desemprego permaneceu em 3,6%, sinais de um mercado de trabalho 
aquecido que pode manter o pé do Federal Reserve (Fed) no freio para esfriar a demanda. 
A economia norte-americana abriu 390.000 postos de trabalho fora do setor agrícola no 
mês passado, informou o Departamento do Trabalho por meio do relatório Payrol. Os 
dados de abril foram revisados para uma abertura de 436.000 empregos, em vez de 
428.000 informados antes. 
 
Já a taxa de desemprego está ligeiramente superior à de fevereiro de 2020, o menor valor 
registrado em 50 anos e antes da pandemia de Covid-19. Havia expectativa que a taxa 
caísse para 3,5%, mas mesmo assim ela se manteve em um nível considerado de pleno 
emprego por muitos economistas. 
 
O relatório foi divulgado em um momento em que os temores de uma recessão estão 
aumentando, em parte porque o Federal Reserve está subindo as taxas de juros para 
tentar controlar a inflação. O Fed está  reduzindo a demanda por mão-de-obra para 
domar a inflação, sem elevar demais a taxa de desemprego. A postura monetária do 
banco central no combate à inflação e o aperto das condições financeiras que a 
acompanham deixaram os investidores temerosos sobre uma possível recessão no 
próximo ano. 
 
Duas grandes organizações multilaterais cortaram suas previsões para a economia 
mundial, quando a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
se juntou ao Banco Mundial para reduzir suas estimativas para 2023. 
 
A OCDE reduziu sua previsão de crescimento global este ano para 3,0%, de 4,5% em sua 
última atualização trimestral, ao mesmo tempo em que revisou sua previsão de inflação 
para seus 38 membros de economia desenvolvida para pouco menos de 9%. A instituição 
com sede em Paris alertou que o mundo pagará um “preço alto” pela interrupção 



 

2 

Semanal (02 a 08/06/22) 
 

sustentada dos fluxos comerciais devido à guerra na Ucrânia, à resposta às sanções do 
Ocidente e às interrupções contínuas da cadeia de suprimentos da política de Covid Zero 
da China. 
 
O Banco Mundial havia reduzido sua previsão de crescimento este ano para 2,9%, 
alertando que: "mesmo que uma recessão global seja evitada, a dor da estagflação pode 
persistir por vários anos". 

 

1.2 Cenário Nacional 

Os dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, divulgado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 
1,0% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o último trimestre do ano 
passado. Esse é o terceiro resultado positivo, depois do recuo no segundo trimestre de 
2021 (-0,2%). O PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos no Brasil, chegou a R$ 
2,249 trilhões em valores correntes. 
 
Com esse resultado, o PIB está 1,6% acima do patamar do quatro trimestre de 2019, 
período pré-pandemia, e 1,7% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica do país, 
registrado no primeiro trimestre de 2014. 
 
O crescimento da economia foi puxado pela alta nos serviços (1,0%), que representam 
70% do PIB do país. “Dentro dos serviços, o maior crescimento foi de outros serviços, que 
tiveram alta de 2,2%, no trimestre, e comportam muitas atividades dos serviços prestados 
às famílias, como alojamento e alimentação. Muitas dessas atividades são presenciais e 
tiveram demanda reprimida durante a pandemia”, explica a coordenadora de Contas 
Nacionais do IBGE, Rebeca Palis. 
 
Ainda dentro dos serviços, houve crescimento de 2,1% em Transporte, armazenagem e 
correio. “Houve aumento do transporte de cargas, relacionado ao aumento do e-
commerce no país nesse período, e do de passageiros, principalmente pelo aumento das 
viagens aéreas, outra demanda represada na pandemia”, avalia acoordenadora. 
 
Por outro lado, a agropecuária recuou 0,9% no primeiro trimestre. “Essa queda foi 
impactada principalmente pela estiagem no Sul, que causou a diminuição na estimativa da 
produção de soja, a maior cultura da lavoura brasileira”, destaca Palis. 
 
Na Indústria, houve estabilidade (0,1%). O maior avanço nas atividades industriais veio de 
Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (6,6%) e a única queda 
foi das Indústrias Extrativas (-3,4%). Conforme destaca a coordenadora “essa atividade 
puxou o resultado para baixo, e sua queda se deve especialmente à produção de minério 
de ferro, que caiu bastante. Como a Indústria da Transformação teve alta (1,4%) e tem 
bastante peso no grupo, isso equilibrou o resultado da Indústria”. 
 
O consumo das famílias cresceu 0,7% no primeiro trimestre, enquanto o do governo ficou 
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estável (0,1%). No consumo das famílias, a demanda também está relacionada aos 
serviços que são principalmente feitos de forma presencial, como as atividades ligadas a 
viagens. Já os investimentos (Formação Bruta de Capital Fixo) caíram 3,5%. “Essa queda foi 
impactada pela diminuição na produção e importação de bens de capital, apesar de a 
construção ter crescido no período”, explica Palis.  No primeiro trimestre, a taxa de 
investimento foi de 18,7% do PIB, ficando abaixo da registrada no mesmo período do ano 
passado (19,7%). 
 
Frente ao primeiro trimestre do ano passado, o PIB cresceu 1,7%. A agropecuária teve 
queda de 8,0% nessa comparação, resultado que pode ser explicado pela diminuição na 
estimativa da produção de algumas culturas cujas safras são importantes no primeiro 
trimestre, como a soja e o arroz. 
 
A Indústria também teve queda (-1,5%) nessa comparação, influenciada pelas retrações da 
Indústria da Transformação (-4,7%) e das Indústrias Extrativas (-2,4%). Também frente ao 
primeiro trimestre do ano passado, os serviços avançaram 3,7%, com alta na maior parte 
de suas atividades. Entre os destaques estão Outras atividades de serviços (12,6%), que 
foram impactadas pela retomada da demanda por serviços presenciais e Transporte, 
armazenagem e correio (9,4%). 
 
Segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada pelo IBGE, a produção 
industrial teve variação positiva de 0,1% na passagem de março para abril, terceiro mês 
seguido de avanço, acumulando no período alta de 1,4%. Porém, nos primeiros quatro 
meses de 2022, o setor ainda acumula queda de 3,4% e, nos últimos doze meses, o 
acumulado caiu 0,3%, primeiro resultado negativo desde março de 2021(-3,1%).. 
 
A explicação para essa recuperação, embora modesta é que há uma melhora no 
comportamento de várias atividades da indústria de transformação, bem caracterizada 
pelos últimos três meses de resultados positivos. Porém, essa mudança ainda é 
insuficiente para compensar as perdas do passado. 
 
Segundo o pesquisador do IBGE, André Macedo, essa melhora está atrelada ao fim das 
restrições sanitárias, mas os fatores que dificultam uma retomada da indústria 
permanecem: as plantas industriais ainda notam o aumento do custo de produção e a 
escassez de algumas matérias-primas, justificando a menor intensidade do ritmo da 
produção industrial. 
 
“Pelo lado da demanda doméstica, os juros elevados dificultam o acesso ao crédito e 
inibem os investimentos, a inflação em patamares elevados diminui a renda das famílias, o 
mercado de trabalho ainda não se recuperou e a massa de rendimentos não avança. 
Assim, há menor recurso por parte das famílias para que a demanda doméstica alavanque 
o consumo e a produção”, contextualiza Macedo. 
 
Em abril, o setor industrial registrou alta em 16 das 26 atividades investigadas, e a 
atividade com mais influência positiva foi a de coque, produtos derivados do petróleo e 
biocombustíveis, com crescimento de 4,6%. “Essa atividade vinha de dois meses seguidos 
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no campo negativo, período em que acumulou perda de 2,6%, retomando em abril o 
ritmo de produção”, informa o pesquisador. Outras atividades que contribuíram para a 
variação positiva de abril foram: bebidas (5,2%) e outros produtos químicos (2,8%). 
 
Duas das quatro grandes categorias econômicas tiveram alta, bens de consumo semi e 
não duráveis (2,3%) e bens intermediários (0,8%). Por outro lado, os setores produtores 
de bens de capital (-9,2%) e de bens de consumo duráveis (-5,5%) tiveram recuos nesse 
mês de abril, ambos interrompendo dois meses seguidos de crescimento na produção, 
período em que acumularam avanços de 12,1% e 3,8%, respectivamente. 
 
Na comparação contra igual mês do ano anterior, o setor industrial teve queda de 0,5% 
em abril de 2022, com resultados negativos em duas das quatro grandes categorias 
econômicas, 18 dos 26 ramos, 56 dos 79 grupos e 59,4% dos 805 produtos pesquisados. 
Ressalta-se, ainda, que abril de 2022 teve 19 dias úteis, um a menos do que abril de 2021. 
Entre as atividades, destaque para as quedas em veículos automotores, reboques e 
carrocerias (-7,6%), produtos alimentícios (-4,7%), máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos (-16,7%) e produtos de metal (-11,3%). 
 
“A atividade de veículos automotores é um exemplo de atividade com dificuldade de 
acesso a matérias-primas e componentes eletrônicos, levando a menor intensidade do 
ritmo de produção e interrupções nas jornadas de trabalho. Após crescer em março, ela 
volta ao campo negativo em abril, mas o ritmo ainda é predominantemente negativo, 
mantendo-se 16,9% abaixo do patamar pré-pandemia. Esta também é a atividade de 
maior influência negativa no acumulado do ano”, explica o pesquisador Macedo. 
 
Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o Brasil 
criou 196.966 empregos formais em abril, resultado acima da expectativa do mercado e 
uma alta na comparação tanto com março (88.145) quanto abril de 2021 (89.538). Foi o 
melhor resultado para abril desde 2012 (quando foram criados 216.974 postos de 
trabalho com carteira assinada), e o número veio 15% acima da projeção dos analistas 
consultados pela Reuters (170.655). 
 
O dado de abril foi fruto de 1,85 milhão de contratações e 1,66 milhão de demissões, e os 
196.966 empregos formais criados ampliou o saldo positivo do ano para 770.593 
(resultado ainda abaixo do superávit de 894.664 vagas criadas no mesmo período de 
2021). A criação de empregos em abril foi puxada pelo setor de serviços (117.007 vagas). 
Os destaques foram as áreas de informação, comunicação e atividades financeiras, 
imobiliárias, profissionais e administrativas (39.610) e administração pública, defesa e 
seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (30.415). Houve criação de 
vagas em todas as regiões: Sudeste (101.279), Nordeste (29.813), Centro-Oeste (25.598), 
Sul (25.102) e Norte (12.023). 
 
O salário médio real de contratação também cresceu em abril, após queda registrada 
março, e ficou em R$ 1.906,54 (leve alta de 0,79% em relação aos R$ 1.891,54 do mês 
anterior). 
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1.3 Cenário Baiano 
 

Em abril, segundo o Caged, a Bahia gerou 15.416 postos com carteira assinada, decorrente 
da diferença entre 73.891 admissões e 58.475 desligamentos. Com este saldo, o estado 
passou a contar com 1.843.144 vínculos celetistas ativos, uma variação de 0,84% sobre o 
quantitativo do mês anterior. De responsabilidade do Ministério do Trabalho e 
Previdência, os dados do emprego formal foram sistematizados pela Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria do 
Planejamento do Estado da Bahia (Seplan). 
 
Em termos absolutos, com 15.416 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 quarta colocação. 
 
Na Região Nordeste, a Bahia (15.416 postos) foi seguida pelos estados do Ceará (5.304 
postos), Maranhão (3.395 vagas), Paraíba (2.418 postos) e Sergipe (1.649 vagas). Em 
contrapartida, dois estados nordestinos suprimiram vagas em abril: Pernambuco (-807 
postos) e Alagoas (-181 postos) – por sinal, as únicas unidades federativas do país com 
eliminação líquida de postos no mês. A capital do estado da Bahia, Salvador, registrou 
saldo de 3.410 novos de trabalho formal. 
 
No agregado dos quatro primeiros meses de 2022, levando em conta a série ajustada, que 
incorpora as informações declaradas fora do prazo, a Bahia preencheu 45.492 novas vagas 
– aumento de 2,53% 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 abril, com 770.593 e 47.474 novas vagas, respectivamente. 
Salvador registrou 13.835 novos postos no acumulado do ano de 2022. 
 
Ainda em termos de saldo acumulado no ano, a unidade federativa baiana continuou à 
frente das demais do Nordeste, com Ceará (12.733 postos) e Maranhão (9.082 postos) na 
segunda e terceira posições. Entre as unidades da Federação, o estado se posicionou na 
oitava colocação.  
 
Na Bahia, em abril, todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas 
registraram saldo positivo de postos de trabalho. O segmento de Serviços (8.973 vagas) foi 
o que mais gerou postos de trabalho celetistas dentre os cinco grandes setores. Em 
seguida, Indústria geral (3.068 vagas), Construção (2.644 postos), Comércio; reparação de 
veículos automotores e motocicletas (612 vagas) e Agricultura, pecuária, produção 
florestal, pesca e aquicultura (119 postos) também foram os responsáveis pela geração de 
emprego formal. 
 
A petroquímica Unipar anunciou planos para implementação de uma unidade produtiva 
no Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, que demandará investimentos de cerca de 
140 milhões de reais. A expectativa é que a obra seja finalizada em até dois anos contados 
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do início da construção, prevista para começar no segundo semestre deste ano, disse a 
Unipar em comunicado ao mercado.  
 
A capacidade anual de produção da nova fábrica será de até 10 mil toneladas de cloro, 12 
mil toneladas de soda cáustica, 25 mil toneladas de ácido clorídrico e 20 mil toneladas de 
hipoclorito de sódio. 
 
A capacidade instalada de produção da companhia no final do primeiro trimestre era de 
até 680 mil toneladas de cloro líquido ao ano, 766 mil toneladas de soda cáustica líquida e 
em escamas, 667 mil toneladas de ácido clorídrico e 472 mil toneladas de hipoclorito de 
sódio. A Unipar atualmente tem fábricas em Cubatão (SP) e Santo André (SP), além de 
uma unidade em Bahía Blanca, na Argentina. 
 
A Produção Mineral Baiana Comercializada (PMBC) teve um aumento de R$ 253 milhões 
em abril de 2022, em comparação a abril do ano anterior, chegando a R$ 780 milhões. No 
mesmo período, o município baiano de Itagibá se destacou entre os principais municípios 
com 30% de participação, seguido por Jacobina com 22%. As informações constam no 
Sumário Mineral divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). 
 
Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Nunes, os principais bens 
minerais exportados de janeiro a abril de 2022 somam US$ 494,4 milhões. Cobre, com US$ 
156,8 milhões, seguido por ouro US$ 151,2 milhões e níquel US$ 93,9 milhões. “A 
mineração baiana tem um forte potencial, gera emprego, movimenta a economia dos 
municípios, além de ser atividade essencial para o desenvolvimento econômico do 
Estado”, destaca em nota o secretário. 
 
A arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), 
em abril de 2022, recolheu no estado R$ 2,1 milhões, já os municípios recolheram R$ 8,6  
milhões, somente Itagibá somou R$ 2,8 milhões.  
 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

Agropecuária 
 
 

 O quinto Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), realizado pelo 

IBGE, para 2022, relativo a maio, com dados sistematizados e analisados pela SEI, 

estimou a produção de cereais, oleaginosas e leguminosas, na Bahia, em 11,37 

milhões de toneladas (t), o que representa um crescimento de 8,2% na 

comparação com a safra 2021 – que foi o maior resultado da série histórica do 

levantamento para o conjunto de produtos pesquisados (IBGE/SEI, 08/06/2022).  
 

 Em relação ao levantamento do mês anterior, houve uma variação positiva de 2,0 

pontos percentuais. As áreas plantada e colhida ficaram ambas estimadas em 3,38 
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milhões de hectares (ha), o que corresponde, nas projeções do IBGE, a uma 

expansão de 5,5% na comparação anual. Dessa forma, o rendimento médio 

esperado (3,36 t/ha) da lavoura de grãos no estado é 2,5% superior na mesma 

base de comparação (IBGE/SEI, 08/06/2022).  
 

 Com a colheita em andamento, a previsão de produção de algodão (caroço e 

pluma) apontou leve recuo de 20 mil toneladas, somando 1,36 milhão de 

toneladas, que passa a representar expansão de 7,3% em relação a 2021. A área 

plantada com a fibra (290 mil hectares) supera em 8,3% à do ano passado, 

demonstrando, assim, uma maior disposição de investimento dos produtores 

diante da melhoria nas condições de mercado (IBGE/SEI, 08/06/2022).    
 

 Novamente, os dados do IBGE para a safra de soja foram revisados para cima. O 

volume de produção poderá alcançar em torno de 7,2 milhões de toneladas, que 

corresponde a 6,0% acima do verificado em 2021. Dessa forma, a safra da 

oleaginosa poderá atingir safra recorde pelo terceiro ano consecutivo. A área 

plantada no estado está projetada em 1,82 milhão de hectares, sendo 7,2% 

superior ao observado em 2021 (IBGE/SEI, 08/06/2022).  
 

 O volume total das duas safras anuais do milho foi revisado para cima, devendo 

somar 2,84 milhões de toneladas, que representa uma expansão de 13,6% na 

comparação anual. Com relação à área plantada, estimada em 700 mil hectares, o 

IBGE aponta para uma expansão de 4,5% em relação à do ano passado. A 

estimativa da primeira safra do cereal foi ampliada para 2,2 milhões de toneladas, 

sendo 15,3% superior à de 2021. Já o prognóstico para a segunda safra ficou 

mantido em 650 mil toneladas, com crescimento de 8,3% em relação à colheita do 

ano anterior (IBGE/SEI, 08/06/2022).  
 

 A perspectiva do ciclo atual para a produção de feijão é que este alcance um total 

de 244 mil toneladas, representando avanço de 28,9% na comparação com a safra 

de 2021. O levantamento manteve a estimativa de área de 417 mil hectares 

plantados, a mesma observada no ano anterior. Estima-se que a 1ª safra da 

leguminosa (145,6 mil toneladas) seja 41,3% superior à de 2021, bem como a 2ª 

safra (98,3 mil toneladas) tenha uma variação positiva de 14,1% na mesma base de 

comparação (IBGE/SEI, 08/06/2022). 
 

 Para a lavoura da cana-de-açúcar, o IBGE estima produção de 5,6 milhões de 

toneladas, alta de 1,4% em relação à safra 2021. A estimativa da produção do 

cacau está projetada em 126,1 mil toneladas, o que representa uma queda de 

13,1% na comparação com a do ano anterior (IBGE/SEI, 08/06/2022).  
 

 Em relação à produção do café, é esperada uma colheita de 233,5 mil toneladas 

este ano, 12,8% acima da observada no ano passado. A safra do tipo arábica está 

projetada em 100,5 mil toneladas, com variação anual positiva de 35,8%. Por sua 

vez, a safra do tipo canéfora ou conilon tem previsão de 133 mil toneladas, no 

mesmo patamar do ano anterior (IBGE/SEI, 08/06/2022). 
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 As estimativas para as lavouras de banana (904,3 mil toneladas), laranja (653,5 mil 

toneladas) e uva (60,8 mil toneladas), por sua vez, registraram, respectivamente, 

variações de 2,9%, 3,0% e -0,8%, em relação à safra anterior (IBGE/SEI, 

08/06/2022).  
 

 O levantamento ainda indica uma produção de 856,3 mil toneladas de mandioca, 

0,6% inferior à de 2021. A produção de batata-inglesa, estimada em 354 mil 

toneladas, apresenta recuo de 8,5%; e a do tomate, estimada em 178 mil 

toneladas, aponta queda de 14,5% na comparação com o ano passado (IBGE/SEI, 

08/06/2022). 
 
 
 
Indústria 
 

 Os Indicadores Industriais, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), apontam 

para a perda de dinamismo do setor industrial entre março e abril de 2022. Queda 

do emprego, horas trabalhadas na produção, massa salarial e faturamento real da 

indústria caíram e afetaram negativamente o desempenho da indústria. Segundo o 

gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, a fragilidade atual da 

indústria é resultado da persistência e do agravamento da escassez e do alto custo 

dos insumos, aliada a uma demanda também frágil, reduzida pela inflação alta 

(CNI, 03/06/2022). 

 

 Ainda de acordo com os Indicadores Industriais, o faturamento real da indústria de 

transformação caiu 0,6% em abril de 2022. A queda reverte alta de 0,7% registrada 

em março. Na comparação com abril de 2021, a queda do faturamento é de 5,8% 

(CNI, 03/06/2022).  
 

 O emprego industrial registrou queda de 0,5% em abril de 2022, na comparação 

com março. A queda de abril ocorre após série de altas consecutivas ao longo da 

segunda metade de 2020 e 2021. Na comparação com abril de 2021, há 

crescimento de 1,6% (CNI, 03/06/2022). 
 

 As horas trabalhadas na produção apresentaram queda de 2,2% em abril de 2022. 

Após quatro meses consecutivos de alta, entre novembro de 2021 e fevereiro de 

2022, o número de horas trabalhadas interrompeu a trajetória de crescimento. Em 

relação a abril de 2021, o indicador é 0,2% menor (CNI, 03/06/2022).  
 

 A massa salarial real da indústria de transformação registrou queda de 0,5% em 

abril de 2022, após cinco meses de crescimento ou estabilidade. Na comparação 

com abril de 2021, a massa salarial real mostra crescimento de 0,2% (CNI, 

03/06/2022). 
 

 A última Sondagem Especial feita pela CNI mostra que o aumento dos custos de 

insumos e matérias-primas nacionais superou as expectativas de 71% das 

empresas, na média indústria extrativa e de transformação, e de 73% no caso 
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específico da indústria da construção civil. Foram ouvidas 1.842 empresas, sendo 

744 pequeno porte, 660 médio porte e 438 de grande porte (CNI, 01/06/2022). 
 

 Ainda segundo a Sondagem Especial, entre as que dependem de insumos 

importados no seu processo produtivo, 58% das empresas na indústria extrativa e 

de transformação e 68% na de construção relatam aumento de preços acima do 

esperado (CNI, 01/06/2022). 
 

 Em cinco setores, o aumento generalizado dos preços nacionais surpreendeu mais 

de 80% das empresas. São eles: Produtos de Borracha, Biocombustíveis, 

Metalurgia e Veículos automotores e Produtos de Limpeza. A alta de custos nos 

insumos importados superou as expectativas de 100% das empresas de 

biocombustíveis, de 94% das indústrias de produtos de borracha, de 75% do setor 

de impressão e 73% da indústria química (CNI, 01/06/2022). 
 

 No setor químico, a maior produtora de cloro e soda e uma das principais 

fabricantes de policloreto de vinila (PVC) da América do Sul, a empresa Unipar, vai 

investir cerca de R$ 140 milhões em uma nova fábrica na Bahia. A nova unidade, 

com capacidade de 10 mil toneladas por ano de cloro, será erguida no Polo 

Petroquímico de Camaçari e deve entrar em operação no primeiro semestre de 

2024. Vai atender à demanda crescente de ácido clorídrico, hipoclorito de sódio e 

soda cáustica no mercado local, em especial no Nordeste, impulsionada pelo novo 

marco legal do saneamento. O projeto na Bahia é o primeiro “greenfield” dentro 

da estratégia de expansão geográfica da empresa. A escolha por Camaçari levou 

em conta a infraestrutura pronta do polo, incluindo a disponibilidade imediata de 

utilities (Valor Econômico, 06/06/2022). 
 

 O setor industrial baiano gerou 3.068 postos de trabalho. Desse total, 2.451 postos 

foram registrados na indústria de transformação, 334 postos nas extrativas, 267 

postos em água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação e 16 

postos em eletricidade e gás. Ressaltam-se os 2.644 postos na construção, que não 

pertencem ao agregado da Indústria. Na indústria de transformação, destacam-se 

a geração de postos nos segmentos de derivados de petróleo e biocombustíveis 

(1.032 postos), couro e calçados (680 postos), manutenção, reparação e instalação 

de máquinas e equipamentos (507 postos) e minerais não metálicos (103 postos) 

(Ministério do Trabalho e Previdência, 06/06/2022). 
 
 
Comércio Varejista 
 

 A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima 
que o Dia dos Namorados deva ajudar o varejo a amenizar as perdas econômicas 
verificadas no ano, apesar de uma arrecadação mais tímida do que em 2021. A 
expectativa é que o volume de vendas do comércio brasileiro deverá totalizar R$ 
2,49 bilhões. Confirmada essa expectativa, já descontada a inflação, o resultado 
das vendas registrará um recuo de 2,6% em relação à mesma data no ano passado 
(CNC, 06/06/2022). 
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 A movimentação financeira esperada para o Dia dos Namorados deverá situar-se 

em um patamar semelhante ao verificado em 2019, quando as vendas do setor 
totalizaram R$ 2,47 bilhões. Em 2020, o setor registrou queda histórica de 21,5% 
na comparação com o ano anterior, recuperando-se em 2021, com avanço de 
32,2% (CNC, 06/06/2022). 

 
 O percentual de famílias brasileiras endividadas reduziu em maio, enquanto o de 

inadimplentes apresentou ligeiro avanço. De acordo com a Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 77,4% das famílias relataram ter 
dívidas a vencer no mês, representando um recuo de 0,3 ponto percentual em 
relação a abril. Ao passo que a proporção de endividados avançou 9,8 p.p na 
comparação com maio de 2021. Já a parcela da população que declarou ter contas 
ou dívidas em atraso apresentou aumento de 0,1 p.p na passagem mensal, 
chegando a 28,7% (CNC, 07/06/2022). 

 
 Os dados da Peic de maio apresentou um comprometimento médio de 30,4% da 

renda familiar com dívidas, maior percentual desde agosto do ano passado. Do 
total de endividados, 22,2% precisaram de mais de 50,0% da renda para pagar 
dívidas com bancos e financeiras, proporção mais elevada desde dezembro de 
2017 (CNC, 07/06/2022). 
 

 A Peic de maio evidenciou que após sucessivas altas desde abril de 2021, a 
proporção de endividados desacelerou nas duas faixas de rendas, com destaque 
para o grupo com ganhos até 10 salários mínimos, que recuou 0,3 p.p, chegando a 
78,3%. A dinâmica conferida pela melhora do mercado de trabalho e os programas 
de transferência de renda, como saques extras do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), antecipações do 13º salário e o Auxílio Brasil contribuíram para as 
famílias realizarem o pagamento de dívidas e despesas (CNC, 07/06/2022). 
 
 
 
Serviços & Turismo 
 

 O Mubadala Capital, private equity do fundo soberano de Abu Dhabi, adquiriu o 
controle das faculdades de medicina da UniFTC, campus de Salvador, e da 
UnesulBahia, localizada na cidade de Eunápolis. Ambas pertencem ao mesmo 
grupo e juntas têm cerca de 400 vagas e 2 mil alunos matriculados. Esse é o 
primeiro investimento feito pelo Mubadala Capital no mercado de educação no 
Brasil. No país, o fundo soberano tem negócios nas áreas de refinaria e 
infraestrutura. O valor da transação não foi divulgado, mas estima-se que o ativo 
pode ter sido avaliado na casa dos R$ 800 milhões, considerando que cada vaga de 
medicina é, atualmente, negociada por R$ 1,6 milhão (Valor econômico). 
 

 A família Oliveira, fundadora do grupo UniFTC que está em sua terceira geração, 
continua como acionista minoritária das unidades de Salvador e Eunápolis. O grupo 
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acabou de abrir, por meio de liminar judicial, um curso de medicina com 199 vagas 
no campus de Feira de Santana, mas essa unidade não foi vendida ao fundo de 
private equity (Valor econômico).  
 

 A chegada do Mubadala Capital marca a chegada de mais um investidor financeiro 
ao mercado brasileiro de cursos de medicina, o que deve gerar ainda mais 
competição. Em novembro, a gestora DNA Capital adquiriu 25% do negócio de 
graduação de medicina da Ânima por R$ 1 bilhão. Em abril do ano passado, o 
grupo japonês Softbank fez um aporte de US$ 150 milhões na Afya, maior grupo de 
faculdades de medicina no país, com 17,5 mil alunos (Valor econômico). 
 

 Na Bahia, em abril, todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas 
registraram saldo positivo de postos de trabalho. O segmento de Serviços (+8.973 
vagas) foi o que mais gerou postos de trabalho celetistas dentre os cinco grandes 
setores. Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, 
profissionais e administrativas (+5.185). Administração pública, defesa e 
seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (+2.609), Transporte, 
armazenagem e correio (+481), Alojamento e alimentação (+402), Outros serviços 
(+301). Por outro lado, os Serviços domésticos contabilizaram saldo negativo (-5) 
(SEI). 
 

 A Amazon está ampliando o alcance de seus serviços a vendedores parceiros, antes 
concentrados no Estado de São Paulo, e lançando uma campanha de incentivo aos 
lojistas, em meio ao acirramento da competição entre os marketplaces que 
operam no Brasil. No mês passado, o Magazine Luiza iniciou uma campanha pelo 
Nordeste para atrair pequenos negócios para a sua plataforma. Ao mesmo tempo, 
o crescimento de marketplaces asiáticos no país, como a chinesa Shopee, 
aumentam a disputa por lojistas, para ampliar a receita com serviços digitais e de 
logística, além de expandir e diversificar a oferta de produtos ao consumidor (Valor 
econômico). 
 

 Câmara dos Deputados aprovou por 340 votos a 10, medida provisória (MP) que 
prorroga até dezembro de 2023 o prazo para empresas de turismo, shows e outros 
serviços culturais remarcarem reservas ou reembolsarem clientes por eventos 
cancelados devido à pandemia. A proposta agora segue para análise do Senado 
Federal. O relator acrescentou à MP a determinação de que as empresas de 
turismo e eventos ficarão isentas de impostos federais (algo determinado por 
outra lei, votada pelo Congresso este ano) mesmo sem precisar migrar para o 
regime de lucro real. Pelo texto, a isenção por cinco anos será permitida mesmo 
para as empresas do lucro presumido (Valor econômico). 
 

 Empresas que operam equipamentos náuticos, no Brasil ou no exterior, podem 
participar da consulta pública aberta pela Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-
BA). O objetivo é ouvir a iniciativa privada sobre as características da concessão de 
uso por 20 anos das bases náuticas de Itaparica, Penha, Salinas da Margarida e 
Cacha-Pregos; e dos terminais turísticos de Botelho e Bom Jesus dos Passos, 
intervenções estruturantes feitas na zona turística Baía de Todos-os-Santos. A obra 
de Itaparica já foi entregue e as outras serão inauguradas, em breve, pelo Governo 
do Estado. Elas representam um investimento de aproximadamente R$ 350 
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milhões (Setur-BA). 
 

 Em janeiro, na Feira Internacional de Turismo de Madri (Fitur), o Governo do 
Estado iniciou a prospecção da retomada dos voos da Espanha para a Bahia, 
suspensos durante a pandemia. No último dia 31, o diretor da companhia aérea 
espanhola Air Europa no Brasil, Gonzalo Romero, visitou o secretário estadual de 
Turismo, Maurício Bacelar, para confirmar a volta de dois voos semanais entre 
Madri e Salvador, a partir de 21 de dezembro; e iniciou a negociação com o 
secretário para a abertura de um terceiro voo, na mesma rota, em junho de 2023. 
Eles também discutiram estratégias para a promoção das 13 zonas turísticas 
baianas, na Espanha e em outros mercados emissores europeus (Setur-BA). 
 

 Muito além dos shows, quadrilhas e dos deliciosos quitutes culinários, os festejos 
juninos têm um significado a mais para os religiosos. As comemorações da segunda 
maior festa popular do Brasil são oriundas das celebrações de padroeiros da igreja 
católica bastante conhecidos em nosso país: Santo Antônio, São João e São Pedro. 
São eles, os responsáveis por levar multidões aos tradicionais festejos e por 
movimentar, também, o turismo religioso nesses destinos (MTur). 
 

 Finalizando o mês, em Itabuna (BA), o “Ita Pedro – Melhor São Pedro de todos os 
tempos” vai inserir a cidade no calendário de eventos turísticos criando 
oportunidades econômicas, além de gerar emprego e lazer. Em Sergipe, mais 
especificamente no município de Capela, está sendo realizada a 83ª edição da 
Festa do São Pedro, considerada a maior São Pedro do Brasil (MTur). 
 

 Novos investimentos estão no radar de cerca de 45% dos meios de hospedagem no 
Brasil. É o que revela Sondagem Empresarial do Ministério do Turismo realizada 
entre março e abril deste ano junto a hotelaria de todo o país e que mede 
expectativas para os próximos seis meses. Empreendimentos da região Nordeste 
lideram previsões de avanços (68,8%), seguidos do Norte (64,7%), Centro-Oeste 
(57,1%), Sul (50%) e do Sudeste (40,2%) (MTur).  

. 

 
 Estudo do Ministério do Turismo, sobre o faturamento de empresas da área, o 

estudo indica previsões de aumento por 28,1% dos negócios consultados, 
enquanto 25,1% acreditam em um cenário de estabilidade e outros 46,8% esperam 
queda. De acordo com o levantamento, entre as cinco regiões do país, o Centro-
Oeste registra o maior índice de otimismo no que se refere à elevação de receitas, 
com um percentual de 33,3% (MTur). 
 
Comércio Exterior 
 

 A disparada de preços dos produtos exportados pelo Brasil não está beneficiando 
tanto a economia como no último boom das commodities, do início dos anos 2000 
até meados da década passada. Na época, houve aceleração do crescimento 
econômico e queda do dólar, o que ajudou a manter a inflação relativamente sob 
controle, aumentou a renda nacional e derrubou a taxa de pobreza extrema - de 
27,5% da população em 2001 para 8,4% em 2014. Desta vez, apesar de os preços 
dos produtos agrícolas e minerais terem disparado (alta média de 50% em dólares 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/07/boom-de-commodities-e-desindustrializacao-colocam-brasil-em-encruzilhada.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/inflacao/
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desde 2020), há um ambiente de inflação global, o que encareceu as importações, 
sobretudo de combustíveis e fertilizantes, além de bens de consumo e máquinas e 
equipamentos. Isso diminuiu a quantidade de produtos que o Brasil poderia 
importar com os dólares de suas exportações-piorando os termos de troca, como 
essa relação é chamada (Folha de S. Paulo, 06/06/22). 

 
 As exportações globais de café somaram 10,92 milhões de sacas em abril, volume 

quase 3% menor do que o registrado um ano antes, informou a Organização 
Internacional do Café (OIC). Em seu relatório de maio, a OIC manteve mais uma vez 
inalteradas as projeções de produção e consumo de café para a atual safra. A 
colheita deverá render 167,2 milhões de sacas de 60 quilos no ciclo 2021/22, 
iniciado em outubro, segundo o calendário da entidade. O volume é 2,1% menor 
que o da temporada anterior. Na Bahia, o setor vive embalado pela euforia dos 
preços que subiram em média 77% no ano, comparado aos preços médios de 
2021. Neste ciclo, o consumo deverá exceder a produção em 3,1 milhões de sacas, 
projeção que já vinha mexendo com os preços nas bolsas internacionais em que se 
negocia a commodity. As receitas e exportações na Bahia do produto chegaram a 
US$ 82,8 milhões até abril, com crescimento de 99,6% na comparação interanual, 
enquanto que o volume embarcado também registrou aumento de 12,7%. 
 

 O Brasil vem perdendo participação no mercado mundial de minério de ferro ao 
longo dos últimos 25 anos. Está na rabeira da Austrália, que já detém 50% do 
comércio entre mares da principal matéria-prima do aço. Para os próximos anos, 
não se vislumbra recuperação da fatia brasileira, que já foi de 30%. Em 1997, o 
Brasil respondia por essa parcela do mercado transoceânico, tendo a Vale, MBR 
(grupo Caemi), Samitri e Samarco (grupo Belgo-Mineira) como grandes 
companhias exportadoras de minério de ferro do país. Na época, a Austrália ficava 
com cerca de 20%, com Rio Tinto e BHP exportando praticamente 100% da 
produção obtida na região de Pilbara. As duas companhias expandiram 
significativamente suas produções, e a novata Fortescue Metals entrou no país, se 
tornando a terceira produtora local e a quarta mineradora de ferro do mundo. 
Com problemas enfrentados pela Samarco e pela Vale em Mariana e Brumadinho, 
a Vale está com operações comprometidas em várias de suas minas, que têm de 
passar por mudança no sistema de deposição de rejeitos, de barragens de lamas 
para empilhamento a seco. Estima-se em torno de 100 milhões de toneladas 
afetadas, com lenta retomada (Valor Econômico, 03/06/22).  

 O setor externo teve uma contribuição bastante positiva para o PIB do primeiro 
trimestre. As exportações cresceram 5% sobre os três meses anteriores, enquanto 
as importações recuaram 4,6%. O setor externo teve contribuição de 1,32 ponto 
percentual para o crescimento. A demanda doméstica total, por sua vez, subtraiu 
0,3 ponto, principalmente devido ao impacto negativo do investimento. Segundo 
analistas, a economia deverá ter um crescimento ainda razoável no segundo 
trimestre. Há indicadores positivos já revelados sobre os meses de abril e maio, 
como o desemprego em queda e a melhora da confiança empresarial (Valor 
Econômico, 06/06/22). 

Finanças Públicas 

https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/vale/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/vale/
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 Antes de examinar o Projeto de Lei 18/2022 que trata da redução da alíquota do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos combustíveis, o 
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deverá ouvir governadores sobre a 
proposta do governo federal de ressarcir aos estados as perdas de arrecadação 
previstas para aqueles os que reduzirem a alíquota dos combustíveis abaixo dos 
17% previstos inicialmente nesse Projeto; 
         

 O Ministro da economia Paulo Guedes reiterou que os repasses de recursos aos 
entes federativos seriam feitos através de receitas orçamentárias extraordinárias 
ainda não lançadas no orçamento, pela equipe econômica. E apesar de não citar as 
fontes específicas das mesmas, elas estariam limitadas a essas receitas, sendo que 
os repasses sobre as perdas seriam feitos em caráter emergencial, através de uma 
proposta de emenda à Constituição (PEC); 
 
 

 Rodrigo Pacheco frisou a importância de se buscar um consenso sobre o tema, 
ressaltando que discutirá, de forma ampla, a proposta junto ao Senado no sentido 
de reduzir o preço dos combustíveis e do gás de cozinha ao consumidor final; 
  

 O Relator do projeto no Senado - Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) afirmou que 
a ideia é que esse projeto seja votado já na próxima semana, ficando a votação 
final para a semana seguinte, na Câmara dos Deputados; 
 
 

 Segundo o relator, algumas das propostas apresentadas pelos secretários da 
Fazenda (Confaz) para a equipe econômica do governo será sobre a forma como os 
estados serão recompensados por tais perdas de arrecadação, estimadas entre R$ 
64 bilhões e R$ 83 bilhões; 
 

 Segundo alguns senadores, ainda terão que ser negociados com o governo pontos 
importantes, mas a ideia é que se busque uma solução que consiga barrar o 
aumento desenfreado do preço dos combustíveis.   

 

 

 

Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

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  
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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  

 

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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