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CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 
 

O índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) acelerou e 
teve alta de 1,2% em março frente fevereiro, em linha com o esperado, segundo dados 
divulgados pelo Departamento do Trabalho dia 12, após avanço de 0,8% no mês anterior. 
Na base anual, a alta foi de 8,5%. O núcleo da inflação (que exclui alimentos e energia), 
por sua vez, teve alta de 0,3% em março ante fevereiro, abaixo do esperado. Na 
comparação anual, a alta foi de 6,5%. 

Com relação ao índice cheio, a gasolina americana subiu 18,3% em março e representou 
mais da metade do aumento mensal de todos os itens. Outros índices de componentes 
energéticos também subiram. O índice de alimentação subiu 1%  e o índice de 
alimentação em casa subiu 1,5%. 

Sobre o núcleo, os índices de habitação (“shelter”) dos Estados Unidos foram de longe os 
maiores responsáveis pela alta, com um amplo conjunto de outros índices também 
contribuindo, incluindo aqueles para tarifas aéreas, móveis e operações domésticas, 
assistência e seguro de automóvel. Em contraste, o índice de carros usados e caminhões 
caíram 3,8% no mês. 

O Banco Central da Rússia surpreendentemente cortou sua principal taxa de juros em 3 
pontos percentuais, para 17%, dizendo que o equilíbrio de riscos na economia mudou da 
inflação para a recessão econômica e a instabilidade financeira. A medida reflete um grau 
de sucesso em amortecer o impacto imediato das sanções ocidentais sobre a economia 
russa, mas os analistas ainda esperam que o Produto Interno Bruto (PIB) contraia cerca de 
10% este ano. Muitas empresas, incluindo grande parte do setor manufatureiro do país, já 
tiveram capacidade ociosa, pois as sanções atingiram a importação de componentes vitais 
para a indústria.  
 
As taxas de câmbio oficiais do rublo haviam se recuperado para o nível anterior à guerra 
antes da mudança, embora os economistas tenham minimizado a importância disso 
porque o banco central impôs controles de capital que não permitem que a moeda seja 
comprada e vendida livremente, enquanto as retiradas das contas em dólares mantidas 
localmente por empresas e indivíduos ainda estão sujeitas a limites rígidos. 

Os preços globais dos alimentos estão subindo no ritmo mais rápido desde o início dos 
registros históricos, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). O índice mundial de 
preços de alimentos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 
(FAO) subiu 12,6% em março, segundo dados divulgados dia 8, elevando sua alta anual 
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para 34% - o terceiro recorde consecutivo. A FAO descreveu o movimento como um “salto 
gigante”. 

 
O aumento se deve em grande parte - mas não exclusivamente - à interrupção do trigo e 
outros produtos relacionados a grãos do Mar Negro desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. 
Outros aumentos são prováveis devido ao grande choque nos preços dos fertilizantes 
devido à forte alta do gás natural no ano passado. 

 

1.2 Cenário Nacional 

A produção industrial registrou, em fevereiro, alta em 11 dos 15 locais investigados pela 
Pesquisa Industrial Mensal (PIM Regional) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). O índice nacional apresentou avanço de 0,7%, após recuo de 2,2% em janeiro 
devido, principalmente, a férias coletivas, muito comuns para esse período do ano. Os 
principais destaques em fevereiro foram Pará (23,9%) e Pernambuco (10,2%). Amazonas 
(7,8%), Minas Gerais (7,3%), Ceará (6,0%), Região Nordeste (5,1%), Bahia (3,4%), Goiás 
(1,4%), Paraná (1,3%), Santa Catarina (1,1%) e São Paulo (1,1%) completaram o conjunto 
de locais com índices positivos no mês. 
 
Segundo examina Bernardo Almeida, analista da pesquisa, “em termos de influência, o 
Pará é o maior com crescimento de 23,9%, baseado principalmente no desempenho 
positivo do setor extrativo. Trata-se de um movimento compensatório em relação ao mês 
anterior, uma vez que em janeiro houve grande volume de chuvas que impactou a 
produção e o escoamento do minério de ferro. Esse crescimento do Pará é o mais intenso 
desde abril de 2019, quando chegou a 54,8% de alta. O estado vem de dois meses de 
resultados negativos com uma perda acumulada de 17,6%, agora eliminada com o 
crescimento de fevereiro”. 
 
Continua o analista, “a segunda maior influência vem de Minas Gerais com alta de 7,3%, a 
maior desde julho de 2020, quando atingiu 8,6%. O avanço também é decorrente do 
aumento da produção de minério, após redução em janeiro devido às chuvas, assim como 
no Pará. Outro fator que influencia positivamente o crescimento mineiro é o aumento da 
produção do setor de metalurgia”. 
 
A terceira maior influência é de São Paulo com crescimento de 1,1%, após queda de 2,5% 
em janeiro. O crescimento de São Paulo se baseia no desempenho dos setores de veículos 
e o de outros equipamentos de transportes. “São Paulo responde por aproximados 34% 
do parque industrial nacional, mas está 2,3% aquém do patamar pré-pandemia, em 
fevereiro de 2020, e 24,2% abaixo do patamar mais alto, atingido em março de 2011”, 
destaca Almeida. 
 
No acumulado do ano, houve queda em nove dos 15 locais, com destaque para Ceará (-
20,1%) e Pará (-14,5%). “Ainda é cedo para analisarmos o resto do ano, mas podemos 
observar uma desaceleração da produção. Vale destacar que, no início de 2021, ainda 
tínhamos um caráter compensatório e a base de comparação era mais baixa que o 
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período atual”, diz o analista da PIM Regional. 
 
Na comparação com fevereiro do ano passado, oito dos 15 locais pesquisados apontaram 
taxas negativas. Ceará (-14,7%) teve recuo de dois dígitos, o mais intenso. Santa Catarina 
(-6,6%) e São Paulo (-5,4%) também registraram taxas negativas mais intensas do que a 
média nacional (-4,3), enquanto Rio Grande do Sul (-3,3%), Região Nordeste (-2,6%), 
Pernambuco (-1,5%), Pará (-1,4%) e Paraná (-0,9%) completaram o conjunto de locais com 
índices negativos. 
 
Mato Grosso (12,6%) e Amazonas (11,3%) apontaram as expansões mais intensas em 
fevereiro de 2022, seguidos por Bahia (4,4%), Goiás (3,4%), Espírito Santo (1,6%), Rio de 
Janeiro (1,4%) e Minas Gerais (0,7%). 

Os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada dia 12 pelo IBGE mostram que 
o setor de serviços variou -0,2% na passagem de janeiro para fevereiro, acumulando uma 
perda de 2,0% frente ao nível de dezembro de 2021. Com isso, o setor ficou 5,4% acima do 
nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 7,0% abaixo de novembro de 2014 (ponto 
mais alto da série histórica). 

“Das últimas seis taxas, quatro foram negativas (em agosto, setembro, janeiro e fevereiro) 
e duas foram positivas (em novembro e dezembro). Ainda que haja um predomínio de 
taxas negativas, o saldo desses seis meses ficou em 0,1%, ligeiramente positivo e muito 
próximo da estabilidade”, contextualiza o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo. “Isso 
configura um setor de serviços mais estacionário, mostrando uma acomodação dos 
ganhos auferidos até agosto de 2021”, complementa. 

Lobo divide o comportamento do setor de serviços com a pandemia em quatro 
momentos: março a maio de 2020 foi de queda acentuada, acumulando perda de 17%; de 
junho a novembro de 2020 foi de rápida recuperação, com o setor acumulando ganho de 
15,6%; já de dezembro de 2020 a agosto de 2021 houve uma desaceleração, mas ainda 
com crescimento acumulado de 9,7%; e de setembro de 2021 a fevereiro de 2022 o setor 
mostrou acomodação, variando 0,1% no período. 

Duas das cinco atividades investigadas tiveram retração no mês de fevereiro: serviços de 
informação e comunicação (-1,2%) e outros serviços (-0,9%). O principal impacto negativo 
veio dos serviços de informação e comunicação (-1,2%), que recuaram pelo terceiro mês 
consecutivo. A atividade está num patamar 8,6% acima de fevereiro de 2020. Como 
explica Lobo “o que puxou a queda dessa atividade foram as telecomunicações, que 
caíram 2,8% em fevereiro. Esse segmento, que é o de maior peso na pesquisa, encontra-se 
9,0% abaixo do patamar pré-pandemia”. 

Em relação a fevereiro de 2021, o setor de serviços cresceu 7,4%, com alta em quatro das 
cinco atividades. “Essa é a 12ª taxa positiva seguida nessa comparação. A base de 
comparação do início do ano de 2021 ainda é deprimida, o que favorece o aparecimento 
de taxas positivas nesses dois meses iniciais de 2022”, complementa Lobo. 

Regionalmente, 13 das 27 unidades da federação tiveram retração no volume de serviços 
entre janeiro e fevereiro, com impacto mais importante vindo de São Paulo (-0,5%), 
seguido por Distrito Federal (-3,4%) e Santa Catarina (-2,0%). Em contrapartida, Minas 
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Gerais (2,0%), Rio de Janeiro (0,8%) e Mato Grosso (6,6%) registraram os principais 
avanços em termos regionais. 

Os dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada dia 13 pelo IBGE, apontam 
que o volume de vendas do comércio varejista no país cresceu 1,1% em fevereiro, na 
comparação com o mês anterior (2,1%), segunda alta consecutiva. Com isso, o setor está 
1,2% acima do patamar pré-pandemia, e 4,9% abaixo do pico da série (outubro de 2020). 
No ano, o varejo acumula variação de -0,1%. Já nos últimos 12 meses cresceu 1,7%. 
 
Seis das oito atividades pesquisadas tiveram taxas positivas em fevereiro. Embora o setor 
de livros, jornais, revistas e papelaria tenha crescido 42,8%, os maiores impactos vieram 
de combustíveis e lubrificantes (5,3%), móveis e eletrodomésticos (2,3%), tecidos, 
vestuário e calçados (2,1%). 
 
Segundo o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, a atividade de livros, jornais, revistas e 
papelaria vem, ao longo do tempo, diminuindo. Basta observar as grandes cadeias de 
livrarias, por exemplo. É uma atividade que vem perdendo importância no varejo por 
conta dos grandes marketplaces, que vendem livros online, mas não estão inseridos nessa 
categoria. 
 
O comércio varejista avançou 1,3% em fevereiro, na comparação com o mesmo mês de 
2021. Seis das oito atividades investigadas tiveram taxas positivas: livros, jornais, revistas 
e papelaria (18,5%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (9,4%), 
tecidos, vestuário e calçados (8,0%), hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas 
e fumo (2,0%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (1,0%) e combustíveis e 
lubrificantes (0,1%). 
 
Na comparação com janeiro, o volume de vendas do comércio varejista foi positivo em 26 
das 27 unidades da federação, com destaque para Amapá (8,0%), Rondônia (8,0%) e Acre 
(5,9%). Somente Tocantins teve resultado negativo (-3,7%). Já frente a fevereiro de 2021, 
o varejo teve resultados positivos em 18 unidades da federação, principalmente 
Amazonas (21,5%), Roraima (17,8%) e Acre (16,5%). No campo negativo, estão nove 
unidades da federação, entre elas, Pernambuco (-7,7%), Sergipe (-7,0%) e Piauí (-5,0%). 
 
A inflação acelerou para 1,62% em março, após ficar em 1,01% em fevereiro. Esse foi o 
maior resultado para o mês de março desde 1994 (42,75%), antes da implantação do Real. 
No ano, o indicador acumula alta de 3,20% e, nos últimos 12 meses, de 11,30%, acima dos 
10,54% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Os dados são do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado dia 8 pelo IBGE. 
 
Em março, os principais impactos vieram dos transportes (3,02%) e de alimentação e 
bebidas (2,42%). Os dois grupos, juntos, contribuíram com 72% do índice do mês. No caso 
dos transportes, a alta foi puxada, principalmente, pelo aumento nos preços dos 
combustíveis (6,70%), com destaque para gasolina (6,95%), que teve o maior impacto 
individual (0,44 p.p.) no indicador geral. 
 
Conforme detalha o gerente do IPCA, Pedro Kislanov, “tivemos um reajuste de 18,77% no 
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preço médio da gasolina vendida pela Petrobras para as distribuidoras, no dia 11 de 
março. Houve também altas nos preços do gás veicular (5,29%), do etanol (3,02%) e do 
óleo diesel (13,65%). Além dos combustíveis, outros componentes ajudam a explicar a alta 
nesse grupo, como o transporte por aplicativo (7,98%) e o conserto de automóvel (1,47%). 
Nos transportes públicos, tivemos também reajustes nas passagens dos ônibus urbanos 
em Curitiba, São Luís, Recife e Belém”. 
 
No grupo dos alimentos e bebidas, a alta de 2,42% decorre, principalmente, dos preços 
dos alimentos para consumo no domicílio (3,09%). A maior contribuição (0,08 p.p.) foi do 
tomate, cujos preços subiram 27,22% em março. A cenoura avançou 31,47% e já acumula 
alta de 166,17% em 12 meses. Também subiram os preços do leite longa vida (9,34%), do 
óleo de soja (8,99%), das frutas (6,39%) e do pão francês (2,97%). 
 
O gerente Pedro Kislanov continua sua análise: “foi uma alta disseminada nos preços. 
Vários alimentos sofreram uma pressão inflacionária. Isso aconteceu por questões 
específicas de cada alimento, principalmente fatores climáticos, mas também está 
relacionado ao custo do frete. O aumento nos preços dos combustíveis acaba refletindo 
em outros produtos da economia, entre eles, os alimentos”. 
 
A pesquisa mostra ainda que todas as áreas pesquisadas tiveram alta em março. A maior 
variação ocorreu na região metropolitana de Curitiba (2,40%), onde pesaram as altas da 
gasolina (11,55%), do etanol (8,65%) e do ônibus urbano (20,22%). Já a menor variação foi 
registrada no município de Rio Branco (1,35%), onde houve queda nos preços das 
passagens aéreas (-11,33%) e do frango inteiro (-2,10%). 

 
1.3 Cenário Baiano 
 

Com base nos dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) do IBGE, o comércio varejista 
baiano expandiu suas vendas em 2,3% em fevereiro de 2022 frente ao mês 
imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais. No cenário nacional, na 
mesma base de comparação, os negócios registraram crescimento de 1,1%.  Em relação a 
igual mês do ano anterior, as vendas no varejo baiano mantiveram comportamento 
negativo ao apresentar o recuo de 3,3%. Essa retração é a sétima consecutiva registrada 
pelo setor na Bahia. Já no país houve avanço de 1,3%, em relação à mesma análise. 
 
O comércio varejista ampliado, que inclui o varejo restrito e mais as atividades de 
Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção apresentou recuo de 4,4% 
nas vendas, em relação à igual mês do ano anterior. Esse comportamento resultou no 
acumulado dos últimos 12 meses variação positiva de 8,2%. 
  
A produção industrial baiana cresceu 3,4% em fevereiro, na comparação com o mês 
anterior, segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada pelo IBGE. O resultado 
para o estado ficou acima do índice nacional (0,7%) e foi o sétimo melhor dentre os 15 
locais investigados. Esse foi o primeiro avanço no indicador após 13 quedas consecutivas, 
registradas entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022. Segundo o IBGE, no ano, a indústria 
acumula aumento de 1,5% e, em 12 meses, queda de 9,9%. 
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As informações analisadas pela SEI apontam. que as exportações baianas registraram US$ 
974,3 milhões em março, melhor resultado para o mês da série histórica iniciada em 1998, 
superando em 37,3% o valor registrado em março de 2021.  
 
Boa parte do bom desempenho das vendas ao exterior no mês passado pode ser explicada 
pelo volume expressivo de embarques de derivados de petróleo (alta de 172,8%, 
comparadas a março do ano passado), como também pelo efeito preço desses produtos 
no mercado internacional – crescimento médio de 42,6%, decorrente do salto das 
cotações após o conflito na Ucrânia. 
 
No acumulado do primeiro trimestre, a Bahia registrou US$ 2,51 bilhões em exportações, 
superior em 41% a igual período do ano anterior. Já as importações somaram US$ 2,83 
bilhões, 66,4% acima do registrado até março de 2021, com destaque para os 
desembarques de combustíveis que cresceram 279,4% na comparação interanual. Esse 
crescimento maior das importações no período fez com que a balança comercial do 
estado acumulasse um déficit de US$ 506,7 milhões no primeiro trimestre. 
 
O conflito no Leste Europeu pode desacelerar o crescimento global, com impacto no 
comércio internacional. Além disso, deve aumentar os preços dos combustíveis e das 
commodities, como já demonstram os dados mensais de março. De um lado, isso 
prejudica a Bahia, que importa combustível, mas o favorece de outro, por conta da 
importância das commodities na pauta de exportações do estado, bem como também na 
exportação de derivados de petróleo. 
 
Com a explosão de preços na importação, o crescimento das compras externas baianas 
em março alcançou 29,4% e US$ 792,9 milhões. No primeiro trimestre, as importações 
atingiram US$ 2,83 bilhões, superior ao valor alcançado pelas exportações, tendo um 
incremento de 66,4%, sempre na comparação interanual. 
 
Importações puxadas mais por preços do que volumes fazem parte do cenário esperado 
para 2022. A guerra, porém, conforme sua duração pode intensificar o ritmo de alta de 
preços nos desembarques, acumulando-se aos efeitos da inflação global resultante dos 
gargalos logísticos e do descompasso entre oferta e demanda anteriores ao conflito. 
 
De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, o 
volume de serviços na Bahia, seguiu o mesmo comportamento do Brasil e registrou taxa 
negativa de 0,7% com ajuste sazonal, após registrar três altas consecutivas. É relevante 
destacar que a ausência do carnaval em Salvador, e de todas as festas de largo na Bahia, 
contribuíram negativamente para o resultado do setor. 
 
Já em relação ao mesmo mês do ano anterior, o volume de serviços na Bahia avançou 
13,7%. Quatro das cinco atividades puxaram o volume de serviços para cima, com 
destaque para as atividades de Serviços prestados às famílias (45,6%), que contabilizou a 
décima primeira variação positiva consecutiva mais expressiva e a maior alta da série 
iniciada em 2012, para os meses de fevereiro. 
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Já o volume das atividades turísticas, na mesma pesquisa, marcou sazonalmente em 
fevereiro de 2022 na Bahia, decréscimo de 1,0%, após queda de 4,8% em janeiro, 
acumulando queda de 5,8%, em dois meses.  
 
O volume das atividades turísticas, quando comparado com o mesmo mês do ano 
anterior, porém, avançou 31,6%, contabilizando a quinta taxa mais expressiva e maior alta 
da série histórica iniciada em 2012, para os meses de fevereiro. Esses resultados se 
devem, em parte, à queda de 27,6% registrada em fevereiro do ano passado e à retomada 
da maioria das atividades econômicas relacionadas ao setor. 

Conhecida pela sua grande diversidade mineral, a Bahia também é uma importante 
produtora de ouro do país. O estado, atualmente, ocupa a quarta posição na produção 
desse metal, que apenas em 2021, gerou uma arrecadação de Compensação Financeira 
pela Exploração Mineral (CFEM) de mais de 30 milhões de reais, conforme dados da 
Agência Nacional de Mineração (ANM). A expectativa é que os números sejam ainda 
maiores em 2022 com o início das operações da Equinox Gold, em Santaluz. 

Para este ano, a Equinox Gold estima uma produção de 70 a 90 mil onças de ouro, levando 
em consideração que se trata de um ano parcial de produção. A expectativa é que o 
projeto Santaluz produza anualmente 100 mil onças, o que equivale a mais de três 
toneladas de ouro. No final do mês de março, a empresa realizou a sua primeira fundição 
de ouro do circuito de resina e eluição, mais uma grande etapa da fase de 
comissionamento, iniciada em fevereiro, e da preparação para o início da operação e 
produção comercial do ouro. 

Em mina de propriedade da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), a área tem 
potencial de expansão a partir de oportunidades de desenvolvimento subterrâneo e várias 
metas de exploração dentro do Greenstone Belt que se estende entre Santaluz e a Mina 
Fazenda, em Teofilândia. Para o presidente da CBPM, Antonio Carlos Tramm, o início das 
operações da Equinox Gold, na Bahia, será de grande importância para o desenvolvimento 
da mineração no estado e também para ampliar cada dia mais a importância da Bahia na 
produção nacional de ouro. 

 “A Bahia é um estado com uma grande diversidade mineral. Em 2021 registramos a 
produção de 43 tipos de minérios diferentes e sem dúvida o ouro tem um destaque muito 
importante. O início da produção trará resultados importantes para o nosso estado e 
ficamos ainda mais contentes porque tudo isso só foi possível graças ao trabalho árduo de 
pesquisa realizado pela CBPM, que hoje é a única empresa de estado, responsável por 
pesquisa mineral no país”, ressaltou Tramm. 

 

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

Agropecuária 
 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cbpm.ba.gov.br%2F&data=04%7C01%7Cascom3%40sde.ba.gov.br%7Cfbcdbfe01e424574ab0208da1977c585%7C4cd835f45440408f93a3975fc17c384a%7C0%7C0%7C637850299463814046%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6AN%2BLwboEUWxL3WPgvzOXxr0Ig1PeyiN8VWcmBJMJ48%3D&reserved=0
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 Os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu sétimo 

levantamento para o calendário agrícola 2021/2022, estimam uma produção de 

12,0 milhões de toneladas de grãos na Bahia, no período - o que representa uma 

alta de 12,4% em relação ao ciclo 2020/2021 (Conab, com elaboração da SEI, 

07/04/2022). 
 

 A área plantada total deve alcançar em torno de 3,52 milhões de hectares, 

superando em 6,8% à do ciclo anterior. O rendimento médio, por sua vez, ficou 

calculado em torno de 3,43 t/ha, superior em 5,3% na mesma base de comparação 

(Conab, com elaboração da SEI, 07/04/2022). 
 

 A produção de algodão pode alcançar 1,45 milhão de toneladas, o que representa 

uma expansão de 14,5% sobre o ciclo anterior. A área plantada (307 mil hectares) 

é 15,2% superior à de 2020/2021 (Conab, com elaboração da SEI, 07/04/2022). 
 

 Para a soja, a Conab espera uma produção superior (7,0 milhões de toneladas) ao 

recorde observado na safra passada (6,8 milhões), apontando um crescimento de 

2,6%. A estimativa de área plantada também apresentou expansão (5,8%), 

totalizando 1,8 milhão de hectares (Conab, com elaboração da SEI, 07/04/2022). 
 

 A safra 2021/2022 do milho, por sua vez, poderá alcançar 3,64 milhões de 

toneladas, o que representa um crescimento de 33,6% com relação ao ciclo 

anterior. Foram estimados 831 mil hectares de área plantada com o cereal na atual 

temporada, de acordo com a Conab (Conab, com elaboração da SEI, 07/04/2022). 
 

 Para o feijão, estima-se uma colheita de 327 mil toneladas no ciclo atual, numa 

área plantada de 430 mil hectares. Esse volume de produção representa um 

avanço de 49,2% na comparação com o ciclo 2020/2021 (Conab, com elaboração 

da SEI, 07/04/2022). 
 

 A entressafra deverá fazer o preço do feijão carioca aumentar até o fim deste mês 

no país e se estabilizar apenas em meados de maio, quando a segunda safra de 

Minas Gerais e do Paraná começar a chegar ao mercado. Teoricamente, o 

movimento frearia a demanda do consumidor final, mas não é o que tende a 

acontecer. A queda da renda da população e o temor com a inflação têm levado as 

pessoas a comprar mais feijão e a deixar de lado outras proteínas mais caras, como 

carnes e ovos (Valor Econômico, 12/04/2022). 
 

 Em março, o produto esteve presente em 9,9% das compras. No início de 2021, os 

percentuais foram de 6,9% em janeiro, 6,8% em fevereiro e 7% em março. E isso 

apesar da alta dos preços - que, de acordo com o IPCA, foi de 4,77% no caso do 

feijão carioca e de 3,05% do feijão preto em fevereiro de 2022 ante o mesmo mês 

do ano passado (Valor Econômico, 12/04/2022). 
 
 

Indústria 
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 A produção industrial baiana cresceu 3,4% em fevereiro, na comparação com o 

mês anterior, segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada pelo IBGE. O 

resultado para o estado ficou acima do índice nacional (0,7%) e foi o sétimo melhor 

dentre os 15 locais investigados. Porém, mesmo com o avanço, o setor permanece 

17,0% abaixo do patamar de antes do início da pandemia. Na comparação com o 

mesmo mês do ano anterior, a produção industrial avançou 4,4%. Esse foi o 

primeiro avanço no indicador após 13 quedas consecutivas, registradas entre 

janeiro de 2021 e janeiro de 2022. No ano, a indústria acumula aumento de 1,5% 

e, em 12 meses, queda de 9,9% (IBGE, 08/04/2022). 

 

 Entre as cinco atividades que tiveram aumento na produção industrial baiana, 

Produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (30,9%) e Produtos químicos 

(3,7%) exerceram os principais impactos em fevereiro. O setor de derivados do 

petróleo tem o maior peso na estrutura industrial da Bahia e apresentou o seu 

sexto resultado positivo consecutivo, embora ainda acumule perda de 12,1% nos 

12 meses encerrados em fevereiro. O crescimento no setor foi explicado, 

principalmente, pelo aumento na produção de óleo diesel, óleo combustível e 

gasolina. Enquanto, para o setor produtos químicos houve, especialmente, 

aumento na produção de ureia e amoníaco (IBGE, 08/04/2022).  
 

 Por sua vez, o segmento de Metalurgia (-45,6%) registrou a maior contribuição 

negativa, devido à queda na produção barras, perfis e vergalhões de cobre e de 

ligas de cobre e ferrocromo. Outros segmentos que registraram decréscimo foram: 

Extrativa (-17,7%), Produtos de borracha e de material plástico (-16,0%), Celulose, 

papel e produtos de papel (-6,6%), Bebidas (-24,0%), Couro, artigos para viagem e 

calçados (-5,6%) e Veículos (-0,7%) (IBGE, 08/04/2022).  
 

 No primeiro bimestre de 2022, comparado com o mesmo período do ano anterior, 

a produção industrial baiana registrou aumento de 1,5%. Quatro dos 12 segmentos 

da Indústria geral impactaram o resultado, com destaque para Derivados de 

petróleo (21,3%). Por outro lado, o segmento de Metalurgia (-46,9%) foi o principal 

impacto negativo para o desempenho da indústria no período (IBGE, 08/04/2022). 
 

 O governo da Bahia lançou o Plano Estadual para Economia de Hidrogênio Verde 
na Bahia, o que coloca o estado na vanguarda dos investimentos que permitirão a 
substituição de combustíveis fósseis por energias renováveis no país. Também, foi 
assinado o contrato para a Elaboração de Estudos para o Desenvolvimento da 
Economia do Hidrogênio Verde (H2V) no estado da Bahia, por meio de uma 
parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE) e o 
Senai Cimatec. Segundo o Secretário do Desenvolvimento Econômico (SDE), Paulo 

Guimarães, “a nova vertente do Desenvolvimento da Bahia passará pela 

substituição de combustíveis de origem fóssil por combustíveis sintéticos, a partir 

de energia limpa com o hidrogênio verde”  (SDE, 13/04/2022). 
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 O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei), da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), subiu de 55,4 pontos em março para 56,8 pontos em abril. O 

avanço de 1,4 ponto reverte a queda de 1,3 ponto no primeiro trimestre deste 

ano. O Índice de Expectativas avançou 1,6 ponto, para 60,2 pontos. Ao se mover 

para mais acima da linha divisória dos 50 pontos, o indicador sinaliza expectativas 

ainda mais otimistas da indústria para o futuro próximo. É o primeiro avanço de 

confiança da Indústria no ano de 2022, após uma sequência de quedas nos meses 

de janeiro a março de 2022. No período, o índice de confiança havia acumulado 

queda de 1,3 ponto. Assim, o resultado de abril reverte toda a queda de confiança 

dos três primeiros meses do ano (CNI, 12/04/2022). 
 
 
 
Comércio Varejista 
 

 A plataforma Cesta de Consumo, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (FGV Ibre) em parceria com a Horus Inteligência de Mercado, 
apresentou em suas análises que no mês de março, o valor médio da cesta de 
consumo básica de alimentos aumentou em relação ao mês anterior em todas as 
oitos capitais analisadas. Os aumentos variaram entre 1,6 a 5,5%  (FGV IBRE, 
07/04/2022). 
 

 Em relação ao mês de fevereiro/22, os dados da plataforma Cesta de Consumo 
Horus & FGV Ibre apontaram que as maiores altas foram registradas em Curitiba 
(5,5%), Manaus (4,1%), e Brasília (2,7%). As capitais Fortaleza e Salvador 
apresentaram as menores altas, com 1,6% e 1,9%, respectivamente. A cesta mais 
cara foi a do Rio de Janeiro (R$ 842,42), seguida pelas de São Paulo (R$ 804,58) e 
Fortaleza (R$ 722,41). Por outro lado, as capitais, Belo Horizonte (R$ 561,88), 
Manaus (R$ 617,61) e Brasília (R$ 658,96) registraram os menores valores (FGV 
IBRE, 07/04/2022). 
 

 A análise da plataforma Cesta de Consumo Horus & FGV Ibre mostrou que a 
variação acumulada no valor da cesta básica, nos últimos seis meses foi diferente 
entre as capitais, variando de 6,3% no Rio de Janeiro a 17,2% em Curitiba. Em 
relação à cesta de consumo ampliada houve um aumento no valor médio em sete 
das oito capitais analisadas, sendo as de maior valor a do Rio de Janeiro (R$ 
1716,97) e São Paulo (R$ 1674,28) (FGV IBRE, 07/04/2022). 
 

 Os itens mais consumidos na Páscoa aumentaram 3,93% nos últimos 12 meses, 
segundo pesquisa divulgada pelo Ibre/FGV. Esse resultado ficou abaixo da inflação 
acumulada entre abril de 2021 e março deste ano pelo Índice de Preços ao 
Consumidor – Mercado (IPC-M) da FGV, da ordem de 9,18%. Ele sinaliza também 
para uma forte desaceleração de preços em comparação ao ano passado, quando 
a cesta cresceu 25,36% (AGÊNCIA BRASIL, 11/04/2022). 
 

 Informações obtidas pelo Valor sobre um mapeamento das vendas do varejo no 
primeiro trimestre realizado pela NielsenQI revelam que o comércio de 
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autosserviço (que inclui supermercados) parou de perder volume de vendas devido 
a maior relação de dependência com o desempenho do atacarejo e das farmácias. 
Os dados mostram períodos diferentes. No acumulado de 2021, as vendas de 
supermercados e hipermercados em valor cresceram 1,2%, e no primeiro bimestre 
de 2022 subiram 0,9%. Já de janeiro a março, o avanço alcançou 1,3% sobre o ano 
anterior. Embora, o volume tenha recuado 6,6% no primeiro trimestre (VALOR 
ECONÔMICO, 13/04/2022). 
 

 O comércio varejista baiano expandiu suas vendas em 2,3% em fevereiro de 2022 
frente ao mês imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais. No 
cenário nacional, na mesma base de comparação, os negócios registraram 
crescimento de 1,1% (IBGE, 13/04/2022). 

 
 Em relação a igual mês do ano anterior, as vendas no varejo baiano mantiveram 

comportamento negativo ao apresentar o recuo de 3,3%. Essa retração é a sétima 
consecutiva registrada pelo setor na Bahia. Já no país houve avanço de 1,3%, em 
relação à mesma análise (IBGE, 13/04/2022). 

 
 O comércio varejista ampliado, que inclui o varejo restrito e mais as atividades de 

Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção apresentou recuo de 
4,4% nas vendas, em relação à igual mês do ano anterior. Esse comportamento 
resultou no acumulado dos últimos 12 meses variação positiva de 8,2% (IBGE, 
13/04/2022). 
 

 O segmento Veículos, motos, partes e peças registrou queda de 6,2% nas vendas 
em fevereiro de 2022, em relação à igual mês do ano anterior. Em relação a 
Material de construção, as vendas nesse mesmo mês retraíram 7,5%, na 
comparação com o mesmo mês de 2021. Para a análise dos últimos 12 meses a 
taxa foi positiva em 49,8% para o primeiro, e negativa em 12,7% para o segundo 
(IBGE, 13/04/2022). 
 
 
Serviços & Turismo 
 

 De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, 
o volume de serviços no Brasil caiu 0,2% na comparação com o mês 
imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), acumulando, assim, uma perda 
de 2,0% nos dois primeiros meses deste ano. O decréscimo do volume de serviços, 
observado na passagem de janeiro para fevereiro de 2022, foi acompanhado por 
apenas duas das cinco atividades investigadas: serviços de informação e 
comunicação (-1,2%) e outros serviços (-0,9%), que acumularam, respectivamente, 
perdas de 4,7% e de 1,3% nos dois primeiros meses de 2022.  A Bahia, por sua vez, 
seguiu o mesmo comportamento do Brasil e registrou taxa negativa de 0,7%, após 
registrar três altas consecutivas. É relevante destacar que a ausência do carnaval 
em Salvador, e de todas as festas de largo na Bahia, contribuíram negativamente 
para o resultado do setor. 
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 O volume de serviços na Bahia avançou 13,7%, em relação ao mesmo mês do ano 
anterior. Quatro das cinco atividades puxaram o volume de serviços para cima, 
com destaque para as atividades de Serviços prestados às famílias (45,6%), que 
contabilizou a décima primeira variação positiva consecutiva mais expressiva e a 
maior alta da série iniciada em 2012, para os meses de fevereiro. Em seguida a 
atividade de Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (20,2%). 
Depois Serviços profissionais, administrativos e complementares (5,8%), que 
apontou a décima segunda taxa positiva consecutiva. A atividade de Outros 
serviços volta a crescer (1,0%) após registrar queda de 12,3%, em janeiro do ano 
corrente. Por outro lado, a atividade que contribuiu negativamente foi Serviços de 
informação e comunicação (-4,2%) (IBGE). 

 
 A receita nominal de serviços na Bahia cresceu 23,1% em relação ao mesmo mês 

do ano anterior. Todas as cinco atividades puxaram a receita de serviços para cima, 
com destaque para as atividades de Serviços prestados às famílias (52,2%), seguida 
por Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (34,6%), depois 
Serviços profissionais, administrativos e complementares (11,1%), Outros serviços 
(8,2%), e Serviços de informação e comunicação (0,1%) (IBGE). 

 
 De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, 

o volume das atividades turísticas marcou, em fevereiro de 2022, no Brasil 
decréscimo de 1,0% frente ao mês anterior, após também ter recuado em janeiro 
último (-0,4%). Vale destacar que o segmento de turismo ainda se encontra 10,9% 
abaixo do patamar de fevereiro de 2020. Regionalmente, sete dos 12 locais 
pesquisados acompanharam a queda. A variação negativa mais expressiva veio de 
Santa Catarina (-5,1%), seguido por Pernambuco (-4,9%), depois Distrito Federal (-
3,9%), e Paraná (-2,2%). Nessa análise a Bahia retraiu 1,0%, após queda de 4,8% 
em janeiro, acumulando queda de 5,8%, em dois meses. Em sentido oposto, Minas 
Gerais (6,2%), assinalou o resultado positivo mais significativo do mês.  

 
 Em relação à receita nominal, nove das 12 unidades marcaram ritmo de 

decrescimento, com destaque, em termos de variações mais expressivas, para 
Santa Catarina (-5,7%), seguida por Bahia (-4,7%) e Distrito Federal (-3,0%). Nessa 
comparação, a Bahia apresentou a primeira retração depois de contabilizar dez 
taxas positivas consecutivas (IBGE). 

 
 O volume das atividades turísticas, quando comparado com o mesmo mês do ano 

anterior, o Brasil cresceu 28,7%, décima primeira taxa positiva seguida, 
impulsionado, principalmente, pelos ramos de transporte aéreo; hotéis; 
restaurantes; locação de automóveis; rodoviário coletivo de passageiros; e serviços 
de bufê. Houve alta nas 12 unidades da Federação onde o indicador é investigado, 
com destaque para Minas Gerais (63,1%), Ceará (43,0%), São Paulo (35,1%) e Rio 
Grande do Sul (33,0%). É importante ressaltar que, em termos de variação, a Bahia 
(31,6%) contabilizou a quinta taxa mais expressiva e maior alta da série histórica 
iniciada em 2012, para os meses de fevereiro. Esses resultados se devem, em 
parte, à queda de 27,6% registrada em fevereiro do ano passado e à retomada da 
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maioria das atividades econômicas relacionadas ao setor. O Rio de Janeiro (9,3%), 
por sua vez, marcou a variação menos expressiva entre as unidades (IBGE). 

 
 Em relação à receita nominal, todas as unidades marcaram ritmo de crescimento, 

com destaque para Minas Gerais (63,4%), Ceará (55,2%), e Bahia (44,7%). Nessa 
comparação, a Bahia (25,5%) apontou a terceira variação positiva mais expressiva 
e o Rio de Janeiro (20,1%), a variação menos expressiva (IBGE). 
 

 Quinze dos 20 municípios com maior ritmo de retomada de postos de trabalho 
formais desde julho de 2020 são ligados à exportação de commodities agrícolas ou 
minerais ou ao turismo, segundo estudo divulgado pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O trabalho da entidade levou em 
consideração as 667 cidades brasileiras com pelo menos 10 mil trabalhadores 
formais em julho de 2020 entre as 5.570 de todo o país. O levantamento tem como 
base os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do 
Ministério do Trabalho entre julho de 2020 e fevereiro de 2022. 
 
 

 Porto Seguro, na Bahia, um dos principais destinos turísticos no Brasil, ficou em 
segundo lugar na expansão no estoque de vagas formais de emprego no período 
de 20 meses, , com um crescimento de 52% frente ao estoque de vagas que tinha 
em julho de 2020, ou 10.019 vagas. Metade das 20 cidades no topo do ranking 
daquelas com maior velocidade na recuperação de vagas entre julho de 2020 e 
fevereiro de 2022 tem o turismo como uma das atividades importantes da 
economia. O segmento foi um dos que mais sofreram com as medidas de 
isolamento social impostas pela pandemia. Ao mesmo tempo, no entanto, as 
dificuldades e o maior custo de destinos no exterior de alguma forma favoreceram 
o turismo nacional. “O ranking mostra que a maioria dos municípios que aparecem 
nesses primeiros 20 lugares do ranking é formada por polos exportadores de 
commodities agrícolas ou minerais ou destinos turísticos reconhecidos”, diz o 
economista sênior da CNC Fabio Bentes, responsável pelo estudo (Valor 
Econômico). 
 

 O aeroporto de Salvador recebeu, no último domingo (10), quatro voos fretados de 
Montevidéu, capital do Uruguai, que trouxeram 750 passageiros. Os turistas 
uruguaios desembarcaram para passar a Semana Santa na Bahia e foram 
recepcionados por uma equipe da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA). O 
órgão tem prospectado voos internacionais na modalidade charter, em que as 
pessoas escolhem a data, horário e roteiro da viagem, fora dos padrões usados 
pelas empresas aéreas, o que pode reduzir o custo do deslocamento (Setur-BA). 
 

 O otimismo no setor de Turismo acaba de ser reforçado por mais uma boa notícia. 
De acordo com a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), 7,4 
milhões de pessoas realizaram viagens em 2021 por meio de agências, o que 
representa um recorde, com aumento de 124,6% em relação a 2020. Além disso, 
os números foram 14,2% maiores do que os registrados em 2019, antes da 
pandemia do coronavírus. Os dados mostram, também, que 61% dos viajantes 
escolheram o Brasil como destino em 2021. 
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 A Braztoa divulgou, ainda, a média de duração dos passeios em 2021: os roteiros 

duraram de 5 a 9 dias, com cerca de 4,5 milhões de viajantes optando por 
experiências dentro do território brasileiro. No ano de 2020, 4,1 milhões de 
pessoas utilizaram operadoras de turismo para visitar destinos nacionais e, em 
2019, este número chegou a 6,3 milhões (MTur). 
 

 

Comércio Exterior 

 

 As exportações baianas registraram US$ 974,3 milhões em março, melhor 
resultado para o mês da série histórica iniciada em 1998, superando em 37,3% o 
valor registrado em março de 2021. Boa parte do bom desempenho das vendas ao 
exterior no mês passado pode ser explicada pelo volume expressivo de embarques 
de derivados de petróleo (alta de 172,8%, comparadas a março do ano passado), 
como também pelo efeito preço desses produtos no mercado internacional – 
crescimento médio de 42,6%, decorrente do salto das cotações após o conflito na 
Ucrânia. Esse ambiente favorável levou as receitas do segmento a terem um 
incremento de 289,1%, na comparação interanual.  
 

 No acumulado do primeiro trimestre, a Bahia registrou US$ 2,51 bilhões em 
exportações, superior em 41% igual período do ano anterior. Já as importações 
somaram US$ 2,83 bilhões, 66,4% acima do registrado até março de 2021, com 
destaque para os desembarques de combustíveis que cresceram 279,4% na 
comparação interanual. Esse crescimento maior das importações no período fez 
com que a balança comercial do estado acumulasse um déficit de US$ 506,7 
milhões no trimestre. 
 

 Em março, as exportações agropecuárias alcançaram US$ 347 milhões e cresceram 
52,6%, principalmente de soja que teve embarques mais robustos (alta de 67,2%), 
por causa do tempo da safra, plantada e colhida mais cedo em relação ao ano 
passado. As vendas da indústria de transformação alcançaram US$ 544 milhões e 
incremento de 43,2%, puxadas pela indústria do refino. Já a indústria extrativa, por 
sua vez, teve vendas de US$ 79 milhões, com recuo de 20,3% no mês comparados 
a março de 2021.  
 

 O conflito no Leste Europeu pode desacelerar o crescimento global, com impacto 
no comércio internacional. Além disso, deve aumentar os preços dos combustíveis 
e das commodities, como já demonstram os dados mensais de março. De um lado, 
isso prejudica a Bahia, que importa combustível, mas o favorece de outro, por 
conta da importância das commodities na pauta de exportações do estado, bem 
como também na exportação de derivados de petróleo.  
 

 Com a explosão de preços na importação, o crescimento das compras externas 
baianas em março alcançou 29,4% e US$ 792,9 milhões. No primeiro trimestre, as 
importações atingiram US$ 2,83 bilhões, superior ao valor alcançado pelas 
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exportações, tendo um incremento de 66,4%, sempre na comparação interanual. 
Importações puxadas mais por preços do que volumes fazem parte do cenário 
esperado para 2022. A guerra, porém, conforme sua duração pode intensificar o 
ritmo de alta de preços nos desembarques, acumulando-se aos efeitos da inflação 
global resultante dos gargalos logísticos e do descompasso entre oferta e demanda 
anteriores ao conflito. 
 

 Apesar do crescimento do quantum no total do trimestre em 23,5%, já houve em 
março, um refluxo no volume total desembarcado de 15,3%, por conta do fraco 
ritmo da atividade econômica - queda de 36,2% na compra de bens intermediários 
e de 16,6% nas de bens de capital. Entretanto, o efeito preço empurrou as 
despesas em 29,4% no mês passado. Os desembarques de combustíveis no mês 
cresceram tanto em volume com em valor atingindo US$ 545 milhões e 
incremento de 120,7% (gás, nafta, petróleo, querosene e óleo diesel), comparado 
a março de 2021. Corroborando os temores do agronegócio sobre a oferta de 
fertilizantes, houve queda no volume de compras em março em 31%, inclusive os 
procedentes da Rússia (-42,6%). O valor total desembolsado, entretanto, cresceu 
40,4%, o que traduz um aumento de preços médios na ordem de 103,2% 
comparando-se às compras de março do ano passado. 
 

 A Organização Mundial do Comércio (OMC) cortou a previsão para o comércio 
global no ano. O crescimento em volume do comércio de mercadorias pode ficar 
em 3% neste ano, comparado a 4,7% estimado antes pela OMC. Para o ano que 
vem, as trocas podem aumentar 3,4%. A diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-
Iweala, alertou para o impacto da disrupção das cadeias de abastecimento, alta de 
inflação e impacto significativo sobre as populações pobres do mundo. “A guerra 
na Ucrânia provocou imenso sofrimento humano, mas também prejudicou a 
economia mundial num momento crítico. Seu impacto será sentido no mundo 
inteiro, particularmente nos países de renda baixa, onde alimentos representam 
grande proporção das despesas das famílias” (Valor Econômico, 13/04/22). 
 

 As perspectivas para a economia global pioraram com o conflito, constata a OMC. 
O impacto econômico mais imediato da crise tem sido um forte aumento nos 
preços das commodities. Apesar de suas pequenas participações no comércio e 
produção mundial, a Rússia e a Ucrânia são grandes fornecedores de itens como 
alimentos, energia e fertilizantes. Boa parte dos economistas concorda, 
entretanto, que o risco mais imediato para a economia mundial vem mesmo da 
China. A OMC avalia que, além da guerra, os lockdowns na China para combater a 
Covid-19, perturbam de novo o comércio marítimo no momento em que as 
pressões nas cadeias de fornecimento pareciam se atenuar (Valor Econômico, 
13/04/22). 
 

 O Brasil vive sob pré-sanções da União Europeia e prejuízo pode atingir 33% das 
exportações. A Comissão Europeia apresentou proposta para criação de 
regulamento cujo objetivo seria "impedir o desmatamento importado", que pode 
atingir em cheio os produtos brasileiros. Projeto de lei que será debatido na 
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Europa ainda este ano acende o alerta da diplomacia brasileira. Grupos dentro do 
governo dizem que o país vive uma situação "pré-sanções". No final de 2021, a 
Comissão Europeia apresentou uma proposta para a criação de um regulamento 
cujo objetivo seria "impedir o desmatamento importado". Se adotada, a regra 
estabelecerá que somente terão acesso ao mercado da União Europeia (UE) 
produtos "que tenham sido produzidos em terrenos no qual não houve 
desmatamento depois de 31 de dezembro de 2020" (Brasil 247). 

 
Finanças Públicas 
 

 O governo ainda não havia divulgado até o último dia 11 de abril a previsão dos 
valores que constarão do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o 
ano de 2023. Apesar disso, estima-se que haja um déficit fiscal de cerca de R$ 66 
bilhões e R$ 28 bilhões para 2024, com superávit de R$ 33 bilhões em 2025. 
 

 Conforme já havia sido previsto pela Instituição Fiscal Independente (IFI) do 
Senado, há possibilidade de piora no déficit público para 2023, o que piora as 
previsões da LDO. 
 
    

 Tendo em vista o arrefecimento da economia este ano, o que atinge as receitas e 
pressiona as despesas, a previsão é de que em 2022 o déficit possa alcançar mais 
de R$ 100 bilhões, superando os 35 bilhões de 2021. 
    

 A LDO enquanto lei que define as diretrizes orçamentárias se configura como de 
suma importância para que se inicie o processo de discussão a médio prazo. Vale 
dizer que a LDO é a lei que define as metas e prioridades da administração pública 
federal para o exercício seguinte e que orienta a elaboração da Lei Orçamentária 
Anual (LOA). 
 

 Segundo prazo constitucional da mesma, o Governo deverá enviar a proposta ao 
Congresso Nacional até a próxima sexta - dia 15 de abril. Ressalta-se que o rito de 
tramitação normal do projeto se inicia na Comissão Mista de Orçamento (CMO) 
onde é indicado um relator para apreciação das emendas. A cada ano a relatoria é 
alternada entre Câmara dos Deputados e Senado Federal.  
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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 -6,5 -5,5 -4,4  
 

Comércio (fev.) -3,3 -5,5 -0,8 -5,1 -4,3 -3,7  
 

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  25,5 21,8 23,7 

 

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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