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BOLETIM DE CONJUNTURA SEMANAL – DE 07 a 13/07/2022 
 

CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 
 

O índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) voltou a 
ganhar força em junho. O CPI subiu 1,3% em base mensal em junho, depois de avançar 1% 
em maio. Em base anual, a alta foi de 9,1% em junho, ante 8,6% no mês anterior, 
informou o Departamento de Trabalho. O resultado ficou acima das estimativas, de altas 
de 1,1% e de 8,8%.  

A taxa anual do CPI está no maior nível desde novembro de 1981 e reflete, 
principalmente, uma alta generalizada, com os índices de gasolina, habitação e 
alimentação sendo os principais responsáveis pelo aumento. O índice de energia subiu 
7,5% no mês e contribuiu com quase metade do aumento, com a gasolina subindo 11,2%. 
O índice de alimentação subiu 1% em junho, assim como o índice de alimentação em casa. 

Em base anual, o índice de energia subiu 41,6%, a maior alta para um período de 12 meses 
desde abril de 1980. O índice de alimentos subiu 10,4%, a maior alta em 12 meses desde 
fevereiro de 1981.  

Os dirigentes do Sistema de Reserva Federal (Fed) já haviam reiterado preocupação com a 
inflação na ata da última reunião de política monetária dos Estados Unidos, na qual o Fed 
intensificou o ritmo de aperto dos juros. O documento revelou consenso entre os 
membros para a adoção da uma postura mais restritiva de política monetária, diante dos 
riscos crescentes para inflação local. Os dirigentes concordam que o cenário de inflação, 
ainda influenciado pelos desequilíbrios relacionados à pandemia e agravado pelo aumento 
dos preços de energia, exige uma resposta ágil em termos de política monetária.  A 
evolução do cenário e comunicação de dirigentes do Fed são compatíveis com nova alta 
de 0,75 ponto dos juros na próxima reunião. As preocupações com a inflação, em meio a 
sinais de um mercado de trabalho ainda sólido, têm reforçado uma postura mais dura de 
alguns membros do Fed – em linha com a comunicação oficial recente da instituição. 

O mercado de trabalho norte-americano segue aquecido, a geração de vagas chegou a 
372 mil em junho. O resultado reforça o cenário de mercado de trabalho aquecido, com 
alta de salários, o que deve manter o consumo das famílias em bom ritmo. Assim, os riscos 
para o cenário inflacionário seguem presentes e devem reforçar a postura mais dura do 
Fed no aperto monetário em curso já previsto. 

O euro chegou à paridade com o dólar em meio a temores sobre a questão energética e o 
risco de recessão, que afetam as perspectivas para a zona do euro, ao mesmo tempo em 
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que a aversão ao risco alimentou uma alta generalizada da moeda americana. Negociado a 
US$ 1,0005 em 12/07, o euro superou o seu pior nível da semana passada. A última vez 
em que a moeda comum europeia esteve tão baixa foi em 2002.  

O movimento de queda do euro tem sido rápido e brutal, dado que em fevereiro ainda era 
negociado em torno de US$ 1,15. O dólar se valorizou com a série de aumentos cada vez 
maiores nas taxas de juros implementados pelo Fed, enquanto a invasão da Ucrânia pela 
Rússia piorou as perspectivas de crescimento na zona do euro e elevou o custo das 
importações de energia da região.  

A Espanha se tornou ontem o maior país da zona do euro a anunciar a cobrança de um 
imposto sobre ganhos extraordinários das empresas de energia e dos bancos para 
financiar os subsídios que aliviam o impacto da inflação recorde sobre os consumidores. O 
anúncio foi feito pelo premiê, Pedro Sánchez, em discurso ao Parlamento espanhol.  

Os impostos extraordinários sobre instituições financeiras e empresas de energia serão 
cobrados por dois anos. O governo espera arrecadar cerca de € 1,5 bilhão de euros por 
ano dos bancos, enquanto o imposto sobre as empresas de energia, que se beneficiaram 
do aumento dos preços, deve render aos cofres mais € 2 bilhões.  

A ideia é que a nova fonte de arrecadação financie os subsídios oferecidos pelo governo e 
os programas sociais. O imposto sobre ganhos extraordinários se soma ao pacote de 
benefícios de € 9 bilhões que Sanchez anunciou há pouco mais de duas semanas. Desde 
que a inflação começou a acelerar no fim de 2021, o governo gastou cerca de € 30 bilhões 
em medidas anticrise.  

1.2  Cenário Nacional 

A mediana das projeções do mercado para o crescimento da economia brasileira em 2022 
voltou a subir, agora de 1,51% para 1,59%, no Relatório Focus, do Banco Central, 
divulgado dia 11/07, com estimativas coletadas até o fim da semana passada. Para 2023, o 
ponto-médio das expectativas para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) manteve-se 
em 0,50%. Para 2024, caiu de 1,81% para 1,80%.  

A economia brasileira cresceu 1% no primeiro trimestre, em relação ao último do ano 
passado, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no começo de 
junho. O crescimento ficou em linha com o consenso das projeções de analistas, mas a 
expectativa agora é que a economia enfrentará cenário adverso, com eleições, alta de 
juros e quadro internacional menos favorável.  

O próprio Ministério da Economia revisará de 1,5% para algo “em torno” de 2% a sua 
projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano. A nova projeção 
deverá ser divulgada oficialmente em 14/07, pela Secretaria de Política Econômica (SPE) 
da pasta, na grade de parâmetros macroeconômicos publicada bimestralmente.  
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O ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua equipe vêm defendendo desde o início do 
ano que o desempenho da atividade econômica surpreenderá positivamente o mercado 
em 2022, por causa de fatores como expansão dos investimentos privados e recuperação 
do mercado de trabalho e dos serviços. 

A combinação entre uma atividade mais forte que o esperado no primeiro semestre e um 
novo pacote de estímulos fiscais para a segunda metade do ano tem elevado o piso das 
projeções do PIB em 2022 para o redor de 2%, com algumas casas chegando a 2,5% e sem 
descartar um viés altista.  

Na última semana, diversas instituições financeiras revisaram para cima as expectativas de 
crescimento neste ano. Entre as casas que elevaram suas estimativas estão BB DTVM (de 
1,5% para 2,4%); XP (de 1,6% para 2,2%); Goldman Sachs (de 1,6% para 2,1%); Banco do 
Brasil (de 1,8% para 2,1%) e Itaú Unibanco (de 1,6% para 2%). J.P. Morgan (de 1,2% para 
1,6%) e Safra (de 0,8% para 1,1%) também estão entre as instituições que subiram suas 
estimativas para o PIB em 2022, embora mantenham uma visão menos positiva. 

O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen declarou no dia 11 
que o recente crescimento econômico acima do esperado no Brasil foi, em grande parte, 
transitório e citou situações que contribuíram com os resultados. As informações são da 
Reuters. 
 
Durante o evento do Credit Suisse, Guillen disse que a atividade no primeiro semestre foi 
reflexo das medidas fiscais transitórias, como antecipação de 13º a aposentados e 
pagamento de abono salarial, normalização dos setores no pós-pandemia, aumento do 
consumo de serviços e redução da poupança que havia sido acumulada pelas famílias ao 
longo da crise sanitária. 

O diretor também afirmou que a estratégia apresentada pelo BC, de levar a inflação para 
em torno da meta, passa por uma Selic terminal mais alta que a expectativa de mercado e 
um tempo mais prolongado de política monetária significativamente contracionista. 

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) caiu 0,44% em abril, na 
comparação dessazonalizada com março, conforme o Banco Central. Em março, o 
indicador teve alta de 1,09%.  

Em relação a abril do ano passado houve alta 2,23%. Em 12 meses, o IBC-Br subiu 3,46%. 
Devido às constantes revisões, o indicador acumulado em 12 meses é considerado mais 
estável do que a medição mensal. Por fim, na média móvel trimestral, usada para captar 
tendências, o IBC-Br teve alta de 0,45% em abril em relação aos três meses encerrados em 
março.  

A quantidade de brasileiros com dívidas atrasadas caminha para patamares recordes nos 
próximos trimestres. De acordo com especialistas ouvidos pelo Valor, embora o número 
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de pessoas que têm falhado em pagar contas ou parcelas já tenha atingido o maior nível 
da história no primeiro semestre, essa medida vai continuar a subir e pode atingir um pico 
só em 2023.  

O cenário tem sido fortemente influenciado pelas condições macroeconômicas, com 
inflação elevada e juros em dois dígitos. A combinação desses fatores leva a uma redução 
do poder de compra e da renda dos trabalhadores, ao mesmo tempo que torna as dívidas 
mais caras.  

Preços ao produtor mantiveram trajetória de desaceleração em junho. O Índice Geral de 
Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) avançou 0,62% em junho, ante 0,69% no mês 
anterior, em linha com o esperado. Destaque para a descompressão do índice de preços 
no atacado (IPA), refletindo a deflação de commodities agrícolas, enquanto os preços 
industriais aceleraram pressionados pelo minério de ferro. Por outro lado, o índice de 
preços ao consumidor voltou a acelerar, influenciado em grande medida pelo aumento 
dos preços de alimentos e energia. Por fim, o índice de custos da construção (INCC) 
desacelerou na margem, a despeito do aumento dos preços de mão de obra. 
 
A inflação já reflete efeitos iniciais da redução de impostos, mas núcleos seguem 
pressionados. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho registrou 
alta de 0,67%, ligeiramente abaixo do esperado (0,7%), acumulando alta de 11,9% em 
doze meses. Apesar da surpresa baixista, chamou atenção o aumento da inflação de 
serviços, que deve seguir pressionada no curto prazo diante de sinais ainda fortes do 
mercado de trabalho e novos estímulos fiscais. Além disso, já é perceptível o impacto 
inicial das medidas de redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) de combustíveis e energia elétrica em alguns estados, itens que registraram 
deflação nessa leitura. Essas reduções de impostos vão trazer volatilidade nas variações 
mensais nos próximos meses, mas isso não altera a leitura de que a inflação segue com 
pressões disseminadas. 
 
Indicadores correntes sugerem crescimento da atividade no segundo trimestre. O IBC-Br, 
proxy mensal do PIB, voltou a ser divulgado pelo Banco Central e cresceu 1,1% em março 
ante fevereiro, registrando um crescimento de 1,1% no primeiro trimestre (similar ao 
observado no PIB, que avançou 1,0%). Já em abril, o IBC-Br recuou 0,4% na margem, 
equivalente a um crescimento de 2,2% na comparação interanual e de 1,2% no trimestre 
móvel encerrado em abril. Para o restante do trimestre, os indicadores conhecidos até o 
momento sugerem melhor desempenho da indústria, enquanto o comércio deve ter sido 
impulsionado pelos saques extraordinários do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). No mesmo sentido, o mercado de trabalho tem se mostrado aquecido e a taxa de 
desemprego segue recuando.  
 
A dinâmica forte do setor de serviços sustenta crescimento do PIB no segundo trimestre. 
Em maio, o volume de serviços cresceu 0,9% na margem, superando a mediana das 
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expectativas de mercado, que apontava para alta de 0,2%. O resultado positivo foi 
espraiado dentre os segmentos do setor, com destaque para os serviços prestados às 
famílias, que tem sido favorecido pelo aumento da mobilidade que é reflexo das menores 
restrições sanitárias. Para os próximos meses, o setor de serviços deve manter trajetória 
positiva, diante da retomada do mercado de trabalho e dos estímulos fiscais anunciados 
nos últimos meses, ainda que o aumento da taxa de juros limitem seus efeitos. 
 
A produção de veículos avançou 5,9% na passagem de maio para junho, na série com 
ajuste sazonal. O resultado refletiu o desempenho do segmento de veículos leves, que foi 
positivo a despeito das notícias de novas paralisações no setor por falta de peças. Já o 
fluxo pedagiado de veículos pesados no período recuou 2,4% na margem, mas avançou 
3,0% na comparação interanual.  

1.3 Cenário Baiano 

O Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (ICEB), índice que avalia as expectativas 
do setor produtivo do estado, calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia (SEI), marcou -78 pontos em junho. O indicador do referido mês, 
portanto, foi maior do que o observado no mês antecedente (-149 pontos) e no mesmo 
mês do ano passado (-210 pontos). Além do mais, trata-se do segundo maior patamar do 
ano, inferior apenas ao do mês de abril (-67 pontos).  
  
Numa escala de -1.000 a 1.000 pontos, o resultado representou um progresso de 71 
pontos em relação ao de maio, voltando a nutrir esperanças por uma reação continuada 
da confiança. A alta recente, entretanto, não foi suficiente para suplantar a queda 
constatada no mês anterior. Em relação ao registrado um ano antes, a pontuação atual 
evidenciou uma expansão de 132 pontos.  
  
O indicador abaixo de zero revelado no mês, entretanto, significou a permanência do 
pessimismo no meio empresarial baiano pela 28ª vez consecutiva. A confiança do 
empresariado local, assim, permaneceu na zona de Pessimismo Moderado pela 14ª vez 
seguida.  
  
As discussões em torno da renovação antecipada da concessão da Ferrovia Centro 
Atlântica (FCA), operada pela empresa VLI, deverão voltar a ganhar força. Após o aval para 
prorrogação da concessão da MRS Logística, no último mês, o processo passa a ser o 
“próximo da fila”. Porém, esse tem sido alvo de disputa intensa entre estados, que brigam 
por uma fatia dos investimentos bilionários previstos. Alguns já ameaçam judicializar o 
caso.  
 
O objetivo é prorrogar o contrato, que venceria em 2026, por mais 30 anos. Em troca, o 
grupo deverá fazer R$ 13,8 bilhões de investimentos na malha e pagar mais R$ 3,3 bilhões 
de outorga. Esses recursos seriam destinados a outras obras, como a dos trechos 2 e 3 da 
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Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol). Os valores foram apresentados em 2020, e agora 
deverão ser revistos. 

Um dos estados insatisfeitos com o rumo da renovação é a Bahia. O governo reivindica 
duas obras: a construção de uma nova ponte entre São Felix e Cachoeira e outra entre 
Camaçari e Aratu. “São investimentos emergenciais”, afirma Mateus Dias, 
superintendente de Planejamento da Secretaria de Infraestrutura. Além disso, o governo 
pede que a VLI faça obras de recuperação da malha. O plano ferroviário prevê melhorias 
de R$ 650 milhões até 2025. Até 2030, o valor chegaria a R$ 2,8 bilhões. “Fomos o estado 
mais prejudicado pela FCA nos últimos anos. A malha na Bahia foi abandonada”, diz ele.  

Em maio de 2022, a produção industrial (transformação e extrativa mineral) da Bahia, 
ajustada sazonalmente, registrou aumento com taxa de 0,3% frente ao mês 
imediatamente anterior, quarta taxa positiva consecutiva, após ter avançado 0,2% e 3,0% 
em março e abril. As informações fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do 
IBGE. 

Já na comparação com maio de 2021, a indústria baiana assinalou aumento de 26,0%, o 

maior resultado do país no setor. Esse foi o terceiro avanço consecutivo no indicador, após 

14 quedas seguidas, registradas entre janeiro de 2021 e fevereiro de 2022. O resultado da 

Bahia foi o melhor do país e bem acima do nacional (0,5%). Foi também o maior 

crescimento para um mês de maio, no estado, desde o início da série histórica do IBGE, 

em 2003. 

O setor de Derivados de petróleo (211,7%) exerceu a principal influência positiva no mês 

de maio, explicada especialmente pela maior fabricação de óleo diesel, óleo combustível e 

gasolina. Outros resultados positivos no indicador foram observados nos segmentos de 

Couro, artigos para viagem e calçados (29,0%), Equipamentos de informática, produtos 

eletrônicos e ópticos (375,7%), Minerais não metálicos (8,6%), Produtos de borracha e de 

material plástico (4,0%), Celulose, papel e produtos de papel (1,0%) e Bebidas (2,4%). 

O volume de serviços na Bahia em maio de 2022 avançou 4,0%, na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior. As informações foram analisadas pela SEI, autarquia 
vinculada à Secretaria do Planejamento (Seplan), e constam na Pesquisa Mensal de 
Serviços, realizada pelo IBGE. Na comparação com o mês de abril de 2022. 

No comparativo interanual, três das cinco atividades puxaram o volume de serviços para 
cima, com destaque para as atividades de serviços prestados às famílias (64,1%), que 
contabilizaram a décima quarta variação positiva consecutiva mais expressiva. Seguidas 
pela atividade de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (8,0%). Depois, 
serviços profissionais, administrativos e complementares (6,0%). Por outro lado, as 
atividades que contribuíram negativamente foram outros serviços (-51,9%), e serviços de 

https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/rumo/
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informação e comunicação (-8,9%). 

Na série com ajuste sazonal, o volume de serviços na Bahia cresceu 0,1%, recuperando 
parte da queda (-0,2%) registrada no mês de abril, mas com ganho acumulado de 3,2% 
nos cinco últimos meses. Esse ganho é superior à taxa registrada para o resultado 
nacional. Por meio do decreto estadual, o mês de maio foi marcado pela manutenção da 
flexibilidade de todas as atividades econômicas, com isso, o resultado positivo para o setor 
já era esperado. Contudo, os aumentos da cesta básica impactam negativamente no 
orçamento das famílias, impossibilitando o consumo de outros serviços, o que justifica 
uma variação mais modesta para o setor. 

Segundo números da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-
BA), com base em dados do IBGE, com expansão de 45,8% em maio, os serviços ligados ao 
turismo superaram em 20,7% o desempenho de maio de 2019, antes da pandemia de 
Covid-19. “Dos três estados da região Nordeste pesquisados pelo IBGE, somente a Bahia 
se recuperou do pré-pandemia, enquanto o volume de atividades turísticas do Ceará ainda 
está 9,3% abaixo e o de Pernambuco, 2,6% inferior a maio de 2019”, destaca a instituição. 

Segundo análise feita pela SEI, apenas quatro dos 12 locais pesquisados acompanharam o 
crescimento nacional de 2,6% verificado em maio. A variação positiva mais expressiva 
ficou com Rio Grande do Sul (3,9%), seguido por São Paulo (2,5%), depois Ceará (2,3%). 
Nessa análise a Bahia cresceu 1,5%, mantendo o crescimento contabilizado em abril 
(6,9%) e Goiás (-9,6%) e assinalou a menor variação entre os locais. 

No volume das atividades turísticas, quando comparado com o mesmo mês do ano 
anterior, o Brasil cresceu 45,6%, 14ª taxa positiva seguida, impulsionado, principalmente, 
pelo aumento na receita de empresas que atuam nos ramos de transporte aéreo; 
restaurantes; hotéis; locação de automóveis; rodoviário coletivo de passageiros; serviços 
de bufê; e agências de viagens. Todas as doze unidades da Federação onde o indicador é 
investigado mostraram avanço nos serviços voltados ao turismo, com destaque para 
Minas Gerais (80,1%), seguido por Ceará (69,6%), depois Rio Grande do Sul (58,7%) e São 
Paulo (50,5%). Nessa comparação, a Bahia (45,8%) apontou a sexta variação positiva mais 
expressiva e o Goiás (21,8%), a variação menos expressiva entre as unidades investigadas. 
 
O comércio varejista baiano ampliou os negócios em 1,6%, no mês de maio, em relação ao 
mês imediatamente anterior. Na comparação com igual mês do ano passado o recuo 
alcançou a taxa de 7,4%. Já o volume de vendas no país manteve suave crescimento no 
sazonal em 0,1% e recuou 0,2%, em relação a igual período do ano passado. No 
acumulado do ano, a taxa no Estado foi negativa em 3,7%, ao passo que no país a variação 
foi positiva em 1,8%. Esses dados foram apurados pela Pesquisa Mensal de Comércio 
(PMC) do IBGE realizada em âmbito nacional – e analisada pela SEI. 
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A explicação para o comportamento das vendas no varejo da Bahia no mês de maio na 
análise sazonal se deve aos estímulos da influência da liberação parcial do FGTS, 
estabilização nos índices desemprego e antecipação de pagamento do 13º salário de 
aposentados e pensionistas. Além do efeito da adoção do Auxílio Brasil, em valores 
maiores do que o Bolsa Família, bem como ao aumento na circulação de consumidores 
nas ruas.  
 
Por outro lado, na análise sem ajuste sazonal o recuo nas vendas se mantém devido a 
inflação, comprometimento da renda, endividamento das famílias, e elevadas taxas de 
juros, mas também, ao efeito estatístico. Lembrando que em igual mês do ano passado o 
crescimento nas vendas foi positivo em 29,4%. 
 
Já 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 retração de 6,6% 
nas vendas, em relação à igual mês do ano anterior. Esse comportamento resultou no 
acumulado dos últimos 12 meses, a variação foi positiva de 1,1%. 
 

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

 
          Agropecuária 

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

IBGE, para 2022, relativo ao mês de junho, estimou a produção de cereais, 

oleaginosas e leguminosas, na Bahia, em  11,36 milhões de toneladas (t), o que 

representa um crescimento de 8,2% na comparação com a safra de 2021 – que foi 

o melhor resultado da série histórica do levantamento para o conjunto de 

produtos pesquisados (IBGE, 08/07/2022).  

 
 As áreas plantada e colhida permaneceram ambas estimadas em 3,38 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, 

08/07/2022).  

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

pluma) apontou leve recuo de 10 mil toneladas, passando a somar 1,35 milhão de 

toneladas, que representa expansão de 6,4% em relação a 2021. A área plantada 

com a fibra (290 mil hectares) supera em 8,3% à do ano passado, demonstrando, 
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assim, uma maior disposição de investimento dos produtores diante da melhoria 

nas condições de mercado (IBGE, 08/07/2022).    

 
 Com a conclusão da colheita, o volume de produção da soja estimado ficou 

mantido em 7,2 milhões de toneladas, o que corresponde a 6,0% acima do 

verificado em 2021. Dessa forma, a safra da oleaginosa atingiu safra recorde pelo 

terceiro ano consecutivo. A área plantada no estado ficou projetada em 1,8 milhão 

de hectares (7,2% superior ao observado em 2021) (IBGE, 08/07/2022).  

 
 As duas safras anuais do milho, estimadas pelo IBGE, poderão somar 2,84 milhões 

de toneladas, que representa uma expansão de 13,6% na comparação anual. Com 

relação à área plantada (700 mil hectares), o IBGE aponta uma expansão de 4,5% 

em relação à da safra passada. A estimativa da primeira safra do cereal é de 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 - crescimento de 8,3% em 

relação à colheita do ano anterior (IBGE, 08/07/2022). 

 
Indústria 
 

 
 A produção industrial (transformação e extrativa mineral) da Bahia, ajustada 

sazonalmente, registrou, em maio, aumento com taxa de 0,3% frente ao mês 

imediatamente anterior, quarta taxa positiva consecutiva, após ter avançado 0,2% 

e 3,0% em março e abril. Apesar do crescimento, o setor fabril da Bahia ainda está 

longe de se recuperar das perdas registradas desde que se iniciou a pandemia da 

Covid-19, operando num patamar 17,9% abaixo de fevereiro de 2020 (IBGE, 

08/07/2022). 

 

 A indústria baiana assinalou aumento de 26,0%, o maior resultado do país, na 

comparação de maio de 2022 com o mesmo mês do ano anterior. Esse foi o 

terceiro avanço consecutivo no indicador, após 14 quedas seguidas, registradas 

entre janeiro de 2021 e fevereiro de 2022. O resultado da Bahia foi o melhor do 

país e bem acima do nacional (0,5%). Foi também o maior crescimento para um 

mês de maio, no estado, desde o início da série histórica do IBGE, em 2003 (IBGE, 

08/07/2022). 

 
 O setor de Derivados de petróleo (211,7%) exerceu a principal influência positiva 

no mês de maio, explicada especialmente pela maior fabricação de óleo diesel, 

óleo combustível e gasolina. Outros resultados positivos no indicador foram 

observados nos segmentos de Couro, artigos para viagem e calçados (29,0%), 

Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (375,7%), Minerais 
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não metálicos (8,6%), Produtos de borracha e de material plástico (4,0%), Celulose, 

papel e produtos de papel (1,0%) e Bebidas (2,4%) (IBGE, 08/07/2022). 

 
 Por sua vez, o segmento de Metalurgia (-33,5%) registrou a maior contribuição 

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

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

Produtos químicos (-7,7%), Produtos alimentícios (-11,7%), Extrativa (-17,9%) e 

Veículos (-4,4%) (IBGE, 08/07/2022). 

 
 No acumulado nos cinco primeiros meses do ano, frente ao mesmo período do ano 

anterior, a Bahia é um dos cinco locais com resultado positivo, tendo o segundo 

maior índice do país (8,9%), atrás apenas do registrado em Mato Grosso (23,3%). O 

país como um todo apresenta queda (-2,6%) (IBGE, 08/07/2022). 

 
Comércio Varejista 
 

 Em junho, o percentual de endividados registrou o segundo recuo seguido após 
alta recorde da série histórica em abril deste ano. Segundo a Pesquisa Nacional de 
Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a proporção de famílias que 
relataram ter dívidas a vencer chegou a 77,3% em junho, queda de 0,1 ponto 
percentual em relação ao mês anterior. Entretanto, quando comparado com junho 
de 2021 houve um crescimento de 7,6 p.p. (CNC, 07/07/2022). 

 
 A inadimplência também registrou queda em junho. A proporção de famílias com 

contas atrasadas retraiu 0,2p.p., a primeira queda desde setembro de 2021, 
chegando a 28,5%. Entre as que afirmam que não terão condições de pagar as 
contas atrasadas também houve retração de 0,2 p.p., atingindo 10,6%, o menor 
percentual do indicador desde fevereiro deste ano. No cartão de crédito, que 
representa 86,6% dos endividados, houve redução das dívidas pelo segundo mês 
consecutivo em 1,9 p.p. (CNC, 07/07/2022). 
 

 O varejo baiano ampliou os negócios em 1,6%, no mês de maio, em relação ao mês 
imediatamente anterior. Na comparação com igual mês do ano passado o recuo 
alcançou a taxa de 7,4% (IBGE, 13/07/2022). 
 

 O volume de vendas no país manteve suave crescimento no sazonal em 0,1% e 
recuou 0,2%, em relação a igual período do ano passado. No acumulado do ano, a 
taxa no Estado foi negativa em 3,7%, ao passo que no país a variação foi positiva 
em 1,8% (IBGE, 13/07/2022). 
 

 Por atividade, em maio de 2022, os dados do comércio varejista do estado baiano, 
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quando comparados aos de maio de 2021, revelam que cinco dos oito segmentos 
que compõem o indicador do volume de vendas registraram comportamento 
negativo. Os destaques foram de Móveis e eletrodomésticos, Combustíveis e 
lubrificantes e Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e 
fumo registraram as maiores influências negativas para o setor (IBGE, 13/07/2022). 
 

 O comércio varejista ampliado apresentou retração de 6,6% nas vendas, em 
relação à igual mês do ano anterior. Esse comportamento resultou no acumulado 
dos últimos 12 meses, variação foi positiva de 1,1% (IBGE, 13/07/2022). 
 

 O segmento Veículos, motos, partes e peças registrou recuo de 8,4% nas vendas 
em maio de 2022, em relação à igual mês do ano anterior. Enquanto Material de 
construção ampliou suas vendas em 4,9%, na comparação com o mesmo mês de 
2021. Para a análise dos últimos 12 meses a taxa do primeiro foi positiva em 
27,3%. Já o segundo apresentou retração de 13,2% (IBGE, 13/07/2022). 
 
Serviços & Turismo 
 
 

 De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, 
em maio de 2022, o volume de serviços no Brasil cresceu 0,9% frente a abril, na 
série com ajuste sazonal. Com isso, o setor de serviços acumula ganho de 1,6% nos 
cinco últimos meses. A alta foi acompanhada por todas as cinco atividades de 
divulgação investigadas, com destaque para os transportes (0,9%), que 
recuperaram parte da retração de 2,5% verificada no mês anterior, e para 
informação e comunicação (0,9%), setor que emplacou o terceiro resultado 
positivo consecutivo, com ganho acumulado de 3,4% (IBGE). 

 
 A Bahia, por sua vez, acompanhou o mesmo comportamento do Brasil e registrou 

taxa positiva de 0,1% recuperando parte da queda (-0,2%) registrada no mês de 
abril, mas com ganho acumulado de 3,2% nos cinco últimos meses. Esse ganho é 
superior à taxa registrada para o resultado nacional. Por meio do decreto estadual, 
o mês de maio foi marcado pela manutenção da flexibilidade de todas as 
atividades econômicas, com isso, o resultado positivo para o setor já era esperado. 
Contudo, os aumentos da cesta básica vêm impactando negativamente no 
orçamento das famílias, impossibilitando o consumo de outros serviços, o que 
justifica uma variação mais modesta para o setor (IBGE-SEI). 
 

 O volume de serviços na Bahia avançou 4,0%, em relação ao mesmo mês do ano 
anterior. Três das cinco atividades puxaram o volume de serviços para cima, com 
destaque para os Serviços prestados às famílias (64,1%), que contabilizaram a 
décima quarta variação positiva consecutiva mais expressiva. Seguidas pela 
atividade de Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (8,0%). 
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Depois, Serviços profissionais, administrativos e complementares (6,0%). Por outro 
lado, as atividades que contribuíram negativamente foram Outros serviços (-
51,9%), e Serviços de informação e comunicação (-8,9%) (IBGE). 

 
 A receita nominal de serviços na Bahia cresceu 16,7% em relação ao mesmo mês 

do ano anterior. Três das cinco atividades puxaram a receita de serviços para cima, 
com destaque para as atividades de Serviços prestados às famílias (72,0%). 
Seguidas pela atividade de Transportes, serviços auxiliares aos transportes e 
correio (27,7%). Depois, Serviços profissionais, administrativos e complementares 
(14,6%). Por outro lado, as atividades que contribuíram negativamente foram 
Outros serviços (-47,7%), e Serviços de informação e comunicação (-3,4%) (IBGE). 
 

 Setor que mais demorou para responder à reabertura da economia, os serviços 
voltaram a surpreender positivamente em maio. Impulsionados pela demanda 
represada dos serviços presenciais, por estímulos do governo e com destaque para 
a retomada dos transportes, o segmento pode, inclusive, sinalizar para um PIB 
mais alto do ano do que atualmente esperam alguns analistas. Após a divulgação 
do indicador da pesquisa de serviços, o “tracker” de crescimento do PIB da XP 
passou a apontar uma expansão de 0,9% neste trimestre, contra 0,8% 
anteriormente. Em comentário a clientes, o economista Rodolfo Margato, afirma 
que a “dinâmica reflete o crescimento do comércio eletrônico e o aumento das 
exportações, principalmente de produtos do agronegócio e mineração, e a 
recuperação da indústria de transformação” (Valor econômico). 
 

 Para o economista-chefe do Itaú Unibanco, Mario Mesquita, o resultado também 
traz um viés positivo para PIB do segundo trimestre. “É um bom número no geral 
que dá um viés positivo para a projeção de 0,8% no segundo trimestre. Claro que 
tem ainda muito dado para sair. Por enquanto, com 0,8% estamos confortáveis”, 
diz. A expectativa da Tendências Consultoria continua a ser de que o segmento 
deve desacelerar nos próximos meses, à medida que os efeitos da reabertura e das 
medidas parafiscais do governo cesse, ao passo que a alta dos juros começa a 
impactar outras áreas da economia (Valor econômico). 
 

 “Todos os subgrupos cresceram em maio, mas apenas os serviços às famílias estão 
com nível abaixo do período pré-pandemia, de 7%”, ressalta Thiago Xavier, 
economista da consultoria. “Então é um segmento com espaço para crescer nos 
próprios meses, porque se beneficia dessa recuperação tardia dos serviços 
presenciais. E, são justamente o tipo de serviço consumido por famílias de renda 
maior que tiveram rendimento menos afetado no período, geraram poupança e 
que exibem menor sensibilidade da demanda ao preço (Valor econômico). 

 Um levantamento do Kayak indica seis localidades do Nordeste do país na lista dos 
10 destinos nacionais que tiveram as maiores altas na procura por turistas para o 
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segundo semestre deste ano. Segundo a pesquisa realizada pelo buscador de 
viagens, Salvador (BA) registra o índice mais elevado entre as cidades da região, de 
343%, seguida de Recife (PE), com 294% (MTur). 

 Maceió (AL) alcançou um percentual de aumento de 274%, seguida de Natal 
(239%), Fortaleza (238%) e Porto Seguro, na Bahia (202%). O ranking é encabeçado 
por São Paulo (SP) e Rio de Janeiro, que somaram 418% e 377%, respectivamente. 
Completam ainda a relação Brasília (DF), que teve um avanço de 299%, e Porto 
Alegre (RS), cujo índice cresceu 243% (MTur). 

 De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, 
em maio de 2022, o índice das atividades turísticas no Brasil cresceu 2,6% frente 
ao mês imediatamente anterior, terceiro resultado positivo consecutivo, período 
em que acumulou um ganho de 11,7%. Com isso, cabe destacar que o segmento 
de turismo se encontra apenas 0,1% abaixo do patamar de fevereiro de 2020. 
Apenas quatro dos 12 locais pesquisados acompanharam esse movimento de 
crescimento verificado na atividade turística nacional (2,6%). A variação positiva 
mais expressiva ficou com Rio Grande do Sul (3,9%), seguido por São Paulo (2,5%), 
depois Ceará (2,3%). Nessa análise a Bahia cresceu 1,5%, mantendo o crescimento 
contabilizado em abril (6,9%) e Goiás (-9,6%) assinalou a menor variação entre os 
locais (IBGE).  

 
 Em relação à receita nominal, 10 das 12 unidades marcaram ritmo de crescimento, 

com destaque, em termos de variações mais expressivas, para São Paulo (9,3%), 
seguidas por Distrito Federal (7,2%), depois Rio Grande do Sul (6,2%), e Ceará 
(5,3%). Nessa análise a Bahia cresceu 0,4%, mantendo o crescimento contabilizado 
em abril (8,6%) e Goiás (-1,0%) assinalou a menor variação entre os locais (IBGE).  

 No volume das atividades turísticas, quando comparado com o mesmo mês do ano 
anterior, o Brasil cresceu 45,6%, 14ª taxa positiva seguida, impulsionado, 
principalmente, pelo aumento na receita de empresas que atuam nos ramos de 
transporte aéreo; restaurantes; hotéis; locação de automóveis; rodoviário coletivo 
de passageiros; serviços de bufê; e agências de viagens. Todas as doze unidades da 
Federação onde o indicador é investigado mostraram avanço nos serviços voltados 
ao turismo, com destaque para Minas Gerais (80,1%), seguido por Ceará (69,6%), 
depois Rio Grande do Sul (58,7%) e São Paulo (50,5%). Nessa comparação, a Bahia 
(45,8%) apontou a sexta variação positiva mais expressiva e Goiás (21,8%), a 
variação menos expressiva entre as unidades investigadas (IBGE). 

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

com destaque para Ceará (109,8%), seguido por Minas Gerais (93,1%) depois Rio 
Grande do Sul (88,5%) e São Paulo (85,2%). Nessa comparação, a Bahia (81,4%) 
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apontou a sexta variação positiva mais expressiva e Goiás a variação menos 
expressiva entre as unidades investigadas, (42,3%) (IBGE). 
 

 O estado da Bahia está entre os destinos mais procurados pelos turistas brasileiros 
em 2021. Foi o que apontou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 
Turismo, realizada pelo Ministério do Turismo e o IBGE. Segundo o levantamento, 
praticamente uma em cada 10 viagens (9,5%) feitas no país tiveram como destino 
as cidades baianas. O estado também aparece entre as dez unidades da federação 
onde houve maior gasto em viagens com pernoites, totalizando R$ 1,1 bilhão 
arrecadado no período (MTur). 
 
Comércio Exterior 

 
 Alta de commodities tem efeito restrito na balança. Como resultado, os termos de 

troca, ou a razão entre os preços dos produtos vendidos ao exterior e os 
comprados de lá, caiu 9,1% nos cinco primeiros meses deste ano em relação ao 
mesmo período do ano passado. Em relação ao pico mais recente, atingido em 
junho de 2021, houve uma queda de 13,5%. Segundo cálculos da Fundação Centro 
de Estudos do Comércio Exterior  (Funcex), o preço dos bens exportados pelo Brasil 
cresceu 21,3% em maio, na comparação com o mesmo período de 2021. Já o preço 
dos importados avançou 34,9% no período (Valor Econômico, 08/07/22). 
 

 O Brasil voltou a atacar a União Europeia (UE) na área ambiental, na Organização 
Mundial do Comércio (OMC). Alvejou agora o plano europeu de introduzir 
unilateralmente a taxa carbono sobre importações procedentes de países que não 
estejam submetidos aos mesmos padrões ambientais. Pelo plano original europeu, 
a taxa carbono será aplicada na importação de aço, cimento, alumínio, fertilizantes 
e eletricidade. Mas no Parlamento Europeu, há propostas para incluir na lista 
produtos químicos, plásticos, hidrogênio e amoníaco. Para parlamentares 
europeus, um Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira (CBAM, na sigla em 
inglês) forte incentivará a redução de emissões de carbono globalmente e servirá 
para evitar o risco de “carbon leakage” – o deslocamento da produção para fora da 
UE em países com políticas climáticas menos rigorosas (Valor Econômico, 
11/07/22). 
 

 O Brasil foi o sétimo país que mais vendeu para a China em 2021, posição que 
contribuiu para garantir superávit recorde na balança comercial brasileira no ano 
passado. Dentre os dez países que mais venderam produtos no ano passado para a 
segunda economia mundial, o Brasil foi o que teve a pauta mais concentrada. 
Apenas dez produtos foram responsáveis por 91,4% do valor total que o Brasil 
exportou para a China no ano passado. A fatia cada vez maior da China na 
exportação brasileira, com concentração em poucos itens, só tem paralelo com 
grandes exportadores de petróleo como Angola, Qatar e Omã (que vendem muito 

https://valor.globo.com/brasil/coluna/brasil-china-em-busca-de-nova-aproximacao.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/03/balanca-comercial-brasileira-termina-2021com-superavit-de-us-61-bilhoes.ghtml
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poucos produtos para a China) e expõe o desempenho dos embarques brasileiros 
não somente à volatilidade em curso das cotações de commodities como também 
à esperada desaceleração do país asiático, apontam especialistas (Valor 
Econômico, 11/07/22). 
 

 No mês passado, mesmo com a alta do dólar, o volume das importações brasileiras 
de lácteos foi 30% superior ao de maio e ficou quase 20% acima das compras de 
junho de 2021, de acordo com dados elaborados pela consultoria Milkpoint 
Mercado a partir de informações da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). As 
compras do país no último mês somaram 83,2 milhões de litros em equivalente 
leite. Queijos e leite em pó integral foram os artigos que o país mais importou 
(Valor Econômico, 08/07/22) 
  

 Já as exportações somaram 7,8 milhões de litros no mês passado, um recuo de 
quase 60% na comparação com junho de 2021. Leite condensado e o leite longa 
vida (UHT) lideraram os embarques. Com isso, a balança comercial do setor teve 
déficit de 75 milhões de litros em equivalente leite em junho - cerca de 40% mais 
do que há um ano. O produto importado deve continuar ganhando força nos 
próximos meses, e a janela para exportações deve se manter fechada, dizem os 
analistas da consultoria. A oferta mais restrita de matéria-prima nas fazendas e o 
recuo dos preços internacionais - que seguem em patamares elevados, mesmo 
com a queda - contribuíram para o aumento das importações (Valor Econômico, 
08/07/22). 

 
 O agronegócio brasileiro termina o primeiro semestre com números recordes na 

balança comercial. As exportações do período atingem US$ 79 bilhões, 30% a mais 
do que em igual período anterior. O bom desempenho de janeiro a junho elevou as 
receitas dos últimos 12 meses para US$ 139 bilhões, uma alta de 26% em relação a 
igual período anterior. Essa boa evolução nas exportações ocorre, basicamente, 
devido ao aumento dos preços das commodities agrícolas. Essa alta, no 
entanto, foi repassada também para os insumos, elevando os gastos com 
importações para patamares recordes (Folha de S. Paulo, 11/07/22) 
 

 As restrições às importações na Argentina, medida imposta para tentar conter a 
desvalorização da moeda local contra o dólar, vai afetar o Brasil, na visão do 
economista argentino Alejo Czerwonko, chefe de investimentos do banco UBS para 
a América Latina. Embora seja improvável um contágio em grande proporção 
devido à perda de importância do país vizinho na participação do comércio 
exterior brasileiro, alguns setores, entre eles o calçadista, já está sentindo o 
impacto. “As crises política e econômica na Argentina estão se retroalimentando 
neste momento e há evidências para esperar que a situação piore ante que se 
estabilize”, comentou o economista (Valor Econômico, 12/07/22). 
 

https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/07/06/medo-de-recessao-acentua-declinio-das-commodities.ghtml
https://valor.globo.com/opiniao/noticia/2022/05/18/desaceleracao-da-china-desafia-ambicoes-de-xi.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/preco-de-commodities-vai-a-pico-desde-2008-por-causa-de-guerra-na-ucrania.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/06/alta-dos-precos-faz-importacao-crescer-mais-do-que-exportacao-no-agronegocio.shtml
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Finanças Públicas 
 
 

 O Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLN 5/2022), que direciona as 
prioridades do governo para o próximo ano e orienta a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual, está previsto para ser analisado no Congresso Nacional  no 
dia 12 de Julho.  
 

 Ressalta-se que no Senado, o texto aprovado na Comissão Mista de Orçamentos 
(CMO)- estabelecia que as emendas de relator deviam ser impositivas, ou seja, 
pagas de forma obrigatória pelo governo. No entanto, a relatoria do projeto 
decidiu recuar da proposta após reunião entre líderes. Vale dizer que caso fosse 
aprovada, as emendas de relator ao Orçamento Geral da União somariam R$ 19 
bilhões. 
 

 Em meio às discussões sobre as emendas do relator, foi ressaltado entre alguns 
parlamentares, que mesmo com ordem do Supremo Tribunal Federal para que seja 
dada a devidatransparência, cerca de R$ 3,7 bilhões de emendas são distribuídas 
sem autoria identificada. 
 

 Em meio a possíveis constrangimentos, dúvidas e favorecimentos sobre as 
emendas de relator, a presidência do Senado afirmou que esse instituto exige 
aperfeiçoamento constante, defendendo transparência à sociedade, dada a 
importância na destinação desses recursos para ações consideradas prioritárias no 
país. 
 

 Reitera-se que desde a promulgação da Emenda Constitucional (EC 86/2015), as 
emendas individuais são consideradas impositivas, sendo limitadas a 1,2% da 
Receita Corrente Líquida  (RCL). As emendas de bancada, são também 
consideradas obrigatórias desde a promulgação da Emenda Constitucional 
100/2019 e limitadas a 1% da RCL. É sabido que dentre algumas ações previstas na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a mesma define um salário mínimo de R$ 
1.294, crescimento econômico de 2,5%, inflação de 3,3%, taxa de juros de 10% e 
um déficit fiscal de R$ 66 bilhões. 
 

 

 

 

http://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/152731
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2022 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) Projeção 2022
(1)

 

Mensal Ano 12 Meses Jun. Jul. Ago. Set. Tendência 

Indústria (maio) 26,0 8,9 -3,9 16,1 9,5 5,6   

 

Comércio (maio) -7,4 -3,7 -5,3 -4,1 -2,3 -1,6   
 

Serviços (maio) 4,0 12,2 13,7 5,6 6,3 7,0   

 

Agricultura (jun.)
2
 8,2     8,2 8,2 8,2 

 

Exportações (jun.) 23,4 48,6 40,6   8,1 4,2 3,4 
 

Importações (jun.) 2,2 51,9 59,6   81,5 20,7 5,1 
 

ICMS (jun.)
3
 21,9 17,4 19,1   12,6 0,1 9,9 

 

FPE (jun.)
3
 32,6 25,8 30,3   52,5 17,2 55,0 

 
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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