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CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,3% no primeiro trimestre de 
2022, em comparação ao trimestre imediatamente anterior, segundo dados revisados e 
divulgados dia 17 pelo Eurostat, escritório de estatísticas da União Europeia (UE). Na 
primeira leitura a alta foi estimada em 0,2%. O resultado informado representa uma 
estabilidade frente ao 4º trimestre de 2021, dado que a economia dos 19 países que usam 
o euro avançou 0,3%, apesar da invasão Russa na Ucrânia, que perturbou as cadeias de 
abastecimento, atingiu a confiança e aumentou os preços da energia. Em relação ao 
mesmo período do ano anterior, o crescimento foi de 5,1%. 
 
Entre as principais economias da zona do euro, Espanha e Alemanha tiveram crescimento 
de 0,3% e 0,2%, respectivamente, nos três primeiros meses do ano. Enquanto isso, a 
França experimentou uma estagnação e a Itália, um leve retrocesso (-0,2%).  
 
O crescimento do emprego no primeiro trimestre foi de 0,5% na comparação trimestral e 
de 2,6% sobre o ano anterior, superando a taxa de 0,4% e 2,1%, respectivamente, nos três 
meses anteriores. Esses resultados evidenciam que a zona do euro expandiu o seu 
mercado de trabalho, no final de 2021, num ritmo sólido visto apesar da guerra na 
Ucrânia.  
 
Para a União Europeia como um todo, o PIB cresceu 0,4% no primeiro trimestre deste ano 
frente ao 4º trimestre do ano anterior. Segundo o Eurostat, após registrar 0,5% nos 
últimos três meses de 2021.  
 
A economia do Japão encolheu pela primeira vez em dois trimestres no período de janeiro 
a março, quando as restrições contra a Covid-19 atingiram o setor de serviços e o 
aumento dos preços das commodities criou novas pressões, levantando preocupações 
sobre uma retração mais prolongada. 
 
A terceira maior economia mundial caiu a uma taxa anualizada de 1% de janeiro-março. 
De acordo com os números do Produto Interno Bruto (PIB),  acontração esperada pelos 
economistas era de 1,8%. Esse desempenho  se traduziu em uma queda trimestral de 
0,2%, evidenciado nos dados do Escritório do Gabinete, contra previsão do mercado de 
uma queda de 0,4%. 
 
O declínio apresenta um desafio para o primeiro-ministro, Fumio Kishida, que almeja 
alcançar o crescimento e a distribuição de riqueza sob sua agenda de "novo capitalismo", 
através da alimentação do medo de estagflação - uma mistura de crescimento tépido e 
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inflação crescente. A leitura fraca pode pressionar Kishida a adotar ainda mais medidas de 
estímulo com as eleições para a câmara alta em 10 de julho. 
 
Nessa medida, Hiroshi Shiraishi, economista sênior do BNP Paribas Securities, avalia que 
"a economia voltará a crescer nos próximos trimestres, mas não será uma recuperação 
dramática, deixando a possibilidade de gastos adicionais em aberto à medida que as 
eleições se aproximam". , 
 
Para ele "o lockdown na China e as altas de juros nos Estados Unidos, bem como a crise na 
Ucrânia, podem pesar na demanda externa. Quedas na renda real das famílias e das 
empresas devido à piora dos termos de troca podem dificultar a recuperação da demanda 
interna".. 
 
Os dados mostraram que o consumo privado, responsável por mais da metade da 
economia, foi pouco alterado,  O resultado apresentado foi melhor do que a queda de 
0,5% esperada pelos economistas, mas abaixo do crescimento de 2,5% revisado para cima, 
visto no trimestre encerrado em dezembro. 
 
A atividade  varejista e industrial da China caiu bruscamente em abril, uma vez que os 
lockdowns contra a Covid-19 confinaram trabalhadores e consumidores em suas casas, 
afetando gravemente as cadeias de abastecimento.  Esse processo lançou uma sombra 
sobre as perspectivas para a segunda maior economia do mundo. 
 
Em março e abril foram impostos lockdowns totais ou parciais nos principais centros do 
país, incluindo Xangai, atingindo a produção e o consumo e aumentando os riscos para 
aquelas partes da economia global fortemente dependentes da China. 
 
As vendas do varejo caíram 11,1% em abril em relação ao ano anterior, de acordo com 
osdados da Agência Nacional de Estatísticas informados no dia 16.  A maior contração 
desde março de 2020,   representa um declínio mais acentuado do que o previsto em 
pesquisa da Reuters. 
 
A produção das fábricas caiu 2,9% em relação ao ano anterior, contrariando expectativa 
de aumento e marcando o maior declínio desde fevereiro de 2020, já que as medidas 
contra o vírus afetaram as cadeias de abastecimento e paralisaram a distribuição. 
 
Analistas agora advertem que a atual retração da China pode ser mais difícil de ser 
superada do que a observada durante o início da pandemia do coronavírus em 2020, 
sendo improvável que as exportações aumentem,  ficando as autoridades limitadas em 
suas opções de estímulo. 
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1.2 Cenário Nacional 

O volume do setor de serviços cresceu 1,7% na passagem de fevereiro para março, 
acumulando ganho de 2,1% nos últimos dois meses. Com esse resultado, o setor recupera 
a perda de 1,8% de janeiro, alcança o maior nível desde maio de 2015 e fica 7,2% acima do 
patamar pré-pandemia. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) e foram 
divulgados pelo IBGE.  
 
O resultado positivo foi disseminado por todas as cinco atividades investigadas pela 
pesquisa, com destaque para os transportes (2,7%), que avançam pelo quinto mês 
consecutivo. De acordo com Rodrigo Lobo, gerente da PMS (IBGE-PMS, 2022) “dentre os 
setores que mais influenciaram a alta dessa atividade está o rodoviário de cargas, 
especialmente o vinculado ao comércio eletrônico e ao agronegócio. É a principal 
modalidade de transporte de carga pelas cidades brasileiras e seu uso ficou ainda mais 
acentuado após os meses mais cruciais da pandemia”.  
 
Ainda segundo Lobo (IBGE-PMS, 2022) “outra influência foi o transporte aéreo de 
passageiro, não só por conta do aumento do fluxo de passageiros, o que gerou maiores 
receitas das companhias aéreas, mas também porque foi ajudado pela queda do preço 
das passagens aéreas observadas no mês de março”. Com o avanço deste mês, os 
transportes como um todo estão 18,0% acima do patamar pré-pandemia e atingiram o 
maior nível da série histórica, iniciada em janeiro de 2011. 
 
Com expansão de 1,7%, os serviços de informação e comunicação recuperaram parte da 
perda de 4,7% acumulada entre dezembro de 2021 e fevereiro deste ano. O setor exerceu 
a segunda maior influência sobre o índice geral. Para Lobo (IBGE-PMS, 2022) “esse 
crescimento de março não elimina a perda dos três meses anteriores, mas o setor ainda 
opera 10,5% acima do patamar pré-pandemia. O que mais impactou o aumento em março 
foi o crescimento das receitas de empresas de portais, provedores de conteúdo e 
ferramentas de busca da internet, desenvolvimento e licenciamento de softwares e 
consultoria em tecnologia da informação. 
 
Na passagem de fevereiro para março, 24 das 27 unidades da Federação acompanharam o 
movimento de crescimento. Entre elas, os maiores impactos vieram de São Paulo (2,7%), 
Minas Gerais (6,4%), Distrito Federal (10,3%), Santa Catarina (4,2%), Rio Grande do Sul 
(2,6%) e Rio de Janeiro (0,8%). A principal influência negativa veio de Mato Grosso (-3,0%). 
Na avaliação do gerente da PMS o crescimento atual dos serviços se difere daquele 
observado no momento em que o setor começou a se recuperar das perdas mais intensas 
da pandemia. “Em retrospecto, temos uma recuperação mais forte que vai de junho a 
novembro de 2020 e em seguida um ritmo menor de crescimento que segue até agosto 
do ano passado, período em que o setor acumulou 9,1%. De setembro até março de 2022, 
há um ganho acumulado de 3,4%, ou seja, há uma desaceleração ainda maior, devido à 
base de comparação mais elevada desde o início da recuperação dos serviços” (IBGE-PMS, 
2022).  
 
No acumulado no primeiro trimestre do ano, o setor de serviços cresceu 9,4% e quatro 
das cinco atividades apontaram taxas positivas. Dentre elas o destaque foi o setor de 
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transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (15,5%) que foi impactado, 
principalmente, pelo aumento das receitas de empresas atuantes no transporte rodoviário 
de cargas, no transporte aéreo de passageiros e no rodoviário coletivo de passageiros. No 
caso dos serviços prestados às famílias, que acumulam expansão de 30,6% no trimestre, o 
aumento é explicado pelo movimento das empresas de hotéis, restaurantes e bufês.  
Outros avanços vieram dos segmentos de profissionais, administrativos e complementares 
(8,0%) e de informação e comunicação (3,8%). Já o setor de outros serviços registrou 
queda (-2,3%) .  
 
Quando comparados a março do ano passado, os serviços avançaram 11,4% e o resultado 
positivo também foi acompanhado por quatro das cinco atividades. A principal influência 
sobre o crescimento total veio do setor de transportes (17,2%). Outros avanços vieram 
dos serviços prestados às famílias (62,2%); dos profissionais, administrativos e 
complementares (9,1%); e de informação e comunicação (4,0%). Nessa base de 
comparação, novamente o setor de outros serviços apresenta taxa negativa (-4,3%). 
 
Lobo (IBGE-PMS, 2022) explica que os resultados de dois dígitos são justificados pela base 
de comparação baixa. Na sua fala elucida que“em março de 2021, tivemos a segunda onda 
da Covid, momento em que houve decretos estabelecendo o fechamento de serviços não 
essenciais e desestimulando o deslocamento de pessoas. Por isso, em março, na 
comparação interanual, há taxas bastante elevadas para atividades como transporte 
aéreo, por exemplo”. 
 
O índice de atividades turísticas cresceu 4,5% em março, após recuo acumulado de 0,9% 
nos dois primeiros meses do ano. Mesmo com o aumento, o segmento de turismo ainda 
se encontra 6,5% abaixo do patamar pré-pandemia.  Para Lobo (IBGE-PMS, 2022) “o 
indicador vai na esteira de serviços prestados às famílias e transportes, crescendo também 
em março muito influenciado pela alta de transportes aéreos, restaurantes, hotéis e 
serviços de bufê”.. 
 
Os 12 locais pesquisados cresceram na comparação com fevereiro. Entre eles, os que mais 
contribuíram para o avanço do índice geral foram São Paulo (7,0%), Bahia (8,0%), Santa 
Catarina (11,8%) e Rio de Janeiro (2,9%). 
 
Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada 
pelo IBGE, mostram que no primeiro trimestre de 2022 a taxa de desocupação ficou 
estável em 26 unidades da federação, em relação ao quarto trimestre de 2021, refletindo 
o comportamento da taxa média nacional, que foi de 11,1%. A única queda ocorreu no 
Amapá (14,2%), que variou negativamente em 3,3 p.p na mesma base de comparação..  
 
Todas as grandes regiões tiveram taxas de desocupação estáveis na comparação com o 
último trimestre do ano passado, sendo que o Nordeste (14,9%) se manteve com a maior 
variação ao longo de todos os trimestres analisados. Já a região Sul teve a menor (6,5%). 
Com estabilidade em quase todos os estados, as maiores taxas de desocupação foram as 
da Bahia (17,6%), de Pernambuco (17,0%) e Rio de Janeiro (14,9%) e as menores, de Santa 
Catarina (4,5%), Mato Grosso (5,3%) e Mato Grosso do Sul (6,5%). 
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O número de pessoas ocupadas no país ficou em 95,3 milhões, composto por 67,1% de 
empregados, 4,3% de empregadores, 26,5% de pessoas que trabalharam por conta 
própria e 2,0% de trabalhadores familiares auxiliares. Os maiores percentuais de 
trabalhadores por conta própria foram dos estados da região Norte do país: Amapá 
(35,9%), Amazonas (35,7%), Pará (34,6%) e Rondônia (32,4%).. No Pará foi verificado o 
maior percentual de trabalhadores informais (62,9%). Nessas categorias profissionais, as 
regiões Norte e Nordeste são as que concentram os maiores percentuais. . 
 
Por outro lado, Sudeste (69,7%) e Centro-Oeste (71,0%) apresentaram maior participação 
das categorias dos empregados. Santa Catarina (88,2%) foi o estado com o maior 
percentual de trabalhadores com carteira assinada no setor privado. Já no Maranhão 
menos da metade tinha a carteira assinada (47,3%). 
 
No primeiro trimestre deste ano, o rendimento médio mensal recebido pelos 
trabalhadores foi estimado em R$ 2.548,00, um aumento de 1,5% em relação ao último 
trimestre de 2021 (R$ 2.510,00). Esse valor, porém, é 8,7% menor que o do 1º trimestre 
do ano passado (R$ 2.789,00). 
 
“Na comparação com o quarto trimestre de 2021, somente as regiões Norte (R$ 1.985) e 
Sudeste (R$ 2.875) tiveram expansão significativa no rendimento médio. Já entre as 
unidades da federação, embora tenha havido uma tendência de leve aumento em boa 
parte delas, o único estado que realmente teve aumento estatisticamente significativo foi 
São Paulo (R$ 3.107)” (IBGE – PNAD Contínua, 2022).  
  
As contas do setor público consolidado tiveram superávit primário de R$ 4,312 bilhões em 
março. No mesmo mês do ano passado, as contas públicas haviam registrado saldo 
positivo de R$ 4,981 bilhões1. 
 
 
O resultado do setor público consolidado inclui as contas do governo federal, dos 
governos regionais e das estatais federais. O superávit primário não inclui as despesas 
com juros e mostra que o valor arrecadado foi insuficiente para cobrir as despesas 
públicas. 
 
Enquanto o Governo Central (governo federal, BC e Previdência) ficou negativo em R$ 
7,811 bilhões em março, os governos estaduais e municipais foram superavitários em R$ 
11,882 bilhões. As empresas estatais também ficaram positivas em R$ 242 milhões. 
 
Quando incluídos os gastos com juros, o resultado nominal muda para déficit de R$ 26,472 
bilhões em março. Sozinha, a conta de juros somou R$ 30,784 bilhões no terceiro mês do 
ano. 
                                                 
1
 Os números foram divulgados pelo Banco Central dia 16, com duas semanas de atraso. A divulgação de publicações e indicadores do 

BC está temporariamente suspensa em decorrência da greve geral de servidores da instituição, que demandam reajuste salarial. A 
exceção, no entanto, foi aberta para a Nota de Estatísticas Fiscais, uma vez que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) exige que o 
Executivo encaminhe documento sobre o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre janeiro-abril ao Congresso. 
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No primeiro trimestre de 2022, as contas do setor público acumulam superávit primário 
de R$ 109,616 bilhões. O número equivale a 4,72% do Produto Interno Bruto (PIB). 
Incluídos os R$ 74,571 bilhões com juros. O resultado nominal cai para R$ 35,045 bilhões, 
embora ainda positivo. 
 
Depois de bater recorde (90%) em fevereiro de 2021, a Dívida Bruta do Governo Nacional  
segue recuando. Em março de 2022, a dívida bruta voltou para o patamar de 78,5% do 
Produto Interno Bruto (PIB). Em valores nominais, o montante é de R$ 7,009 trilhões.O 
indicador serve como referência para as agências de classificação de risco, que define a 
atratividade de investimentos dos países. Em 2021, a dívida bruta encerrou em R$ 6,966 
trilhões, equivalente a 80,3% do PIB. 
 
Segundo dados da Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança 
(Abecip), com R$ 722,7 bilhões depositados e R$ 753 bilhões em retiradas, as cadernetas 
de poupança do país perderam R$ 30,7 bilhões somente neste ano. Em março, por 
exemplo, foram R$ 12,5 bilhões a mais em saques do que em entradas e, em abril, até o 
dia 25, R$ 13,97 bilhões, conforme o Banco Central. Segundo especialistas, os números 
são resultado, principalmente, do cenário econômico de aumento no custo de vida, por 
conta da alta inflação. 
 
De acordo com os especialistas, a inflação, que chegou a 12% no acumulado dos últimos 
doze meses, e o alto índice de desemprego formaram uma conjuntura insustentável para 
o orçamento doméstico, onde nem a retirada do dinheiro poupado está impedindo o 
atraso no pagamento de contas. 
 
De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios trimestral, divulgada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o rendimento real médio do 
brasileiro teve uma queda de 8,6% em março de 2022, na comparação com março de 
2021. 
 
Em março deste ano, dados da Serasa Experian mostraram que o Brasil chegou ao 
patamar mais alto de inadimplência desde abril e maio de 2020, com 65,69 milhões de 
pessoas nesta condição. Ainda segundo a entidade, a soma total das dívidas dos 
brasileiros soma R$ 265,8 bi, com uma dívida média de R$ 4 mil por pessoa com o ‘nome 
sujo’. 
 
Para o professor e coordenador do MBA de Finanças do Ibmec, Gustavo Moreira, além da 
inadimplência e das consequências da inflação, existe uma porcentagem dos usuários da 
caderneta de poupança que vê na alta dos juros uma oportunidade para migrar para um 
investimento de renda fixa, com mais rentabilidade. 
 
Mas, Gustavo Moreira enfatiza que a maior parte das retiradas é para complementar a 
renda, já que com a chegada dos juros básicos a 12,75% pelo Banco Central do Brasil 
(BCB), o acesso a crédito pessoal, empréstimos e até compras com cartões de crédito 
ficam desvantajosos. 
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Apesar das perdas da poupança, de acordo com o Raio X do Investidor, divulgado em abril 
pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), 
essa ainda é a principal escolha da população brasileira na hora de investir. Levando todas 
as classes sociais em consideração, a poupança é o produto financeiro da preferência de 
23% da população brasileira. No recorte das classes A e B, este número sobe para 35%. 
 
1.3 Cenário Baiano 
 
Com base nas informações analisadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria de Planejamento (Seplan), as 
exportações baianas registraram US$ 1,5 bilhão em abril, mês marcado pela forte 
aceleração de preços da pauta de exportação baiana e aumento dos volumes 
comercializados com o exterior. Este resultado é o maior da série histórica iniciada em 
1998, que corresponde a um avanço de 73,4% em relação ao valor atingido no mesmo 
período do ano passado. 
 
As exportações baianas em abril refletiram, de forma geral, o impacto da guerra Rússia-
Ucrânia sobre os preços dos produtos exportados e que ainda estão pressionados e pelo 
descompasso entre oferta e demanda provocada pela pandemia e intensificado com o 
impacto dos lockdowns na China.  
 
Setorialmente, houve crescimento em abril de 101,7% nas exportações da indústria de 
transformação, com destaque para os derivados de petróleo que cresceram 193,1%, 
embalados pelas altas cotações do petróleo no mercado internacional. Também houve 
aumento de 14,2% na agropecuária. A indústria extrativa, embora com menor 
participação na pauta, teve crescimento de 144,6% no mês. 
 
 A Ásia continua liderando os destinos de compras da Bahia, com 37,3% de participação 
nas exportações em abril. A fatia da União Europeia ficou em 19,3%, enquanto que a 
América do Norte respondeu por 10,7%. 
 
As importações somaram US$ 852,1 milhões em abril, 17% acima do registrado em abril 
de 2021, com destaque para os desembarques de combustíveis e fertilizantes. Em 2022, 
as importações baianas acumulam US$ 3,69 bilhões, 151,7% acima do resultado 
acumulado até abril do ano passado e com expectativa que encerre o ano com um 
resultado bem acima do ano passado. 
 
Com os resultados de exportação e importação, o saldo da balança comercial da Bahia foi 
de US$ 627,4 milhões em abril, revertendo o déficit existente até março e fechando o 
quadrimestre com um saldo de US$ 388,2 milhões, o que representa um crescimento de 
90,4% em relação ao mesmo período do ano passado. 
 
O volume de serviços na Bahia em março de 2022 avançou 3,6%, na comparação com o 
mês de fevereiro, na série com ajuste sazonal. As informações com foco no segmento 
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baiano, analisadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), 
constam da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE. 
 
Na comparação com o mês de março de 2021, o volume de serviços na Bahia avançou 
15,3%. Quatro das cinco atividades puxaram o volume de serviços para cima, com 
destaque para as atividades de Serviços prestados às famílias (102,0%), que 
contabilizaram a décima segunda variação positiva consecutiva mais expressiva e maior 
alta da série iniciada em 2012, para os meses de março. Seguida pela atividade de 
Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (15,3%). Depois Outros serviços 
(8,9%), e Serviços profissionais, administrativos e complementares (4,6%). Por outro lado, 
a atividade que contribuiu negativamente foi Serviços de informação e comunicação (-
6,0%). O indicador acumulado do ano ampliou 14,6% e o indicador acumulado nos últimos 
12 meses aumentaram 16,6%. 
 
No que tange ao volume das atividades turísticas, na comparação com o mês de fevereiro, 
série com ajuste sazonal, a atividade apresentou expansão de 8,0%. Nessa análise a Bahia, 
inverteu a tendência de retração iniciada em janeiro (-3,3%). E, aportou a terceira variação 
mais expressiva entre os locais investigados. Na comparação com o mês de março de 
2021, a atividade cresceu 66,6%. O indicador acumulado do ano ampliou 35,8% e o 
indicador acumulado nos últimos 12 meses aumentaram 74,2%. 
 
A Bahia retomou a liderança na geração de energia eólica com 32,16% da produção 
nacional. O estado também é líder na geração de energia solar, com 30,89%. Os dados, de 
março de 2022, são da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e estão nos 
Informes Executivos de Energia Eólica e Solar produzidos pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico (SDE).  
Na fala do secretário José Nunes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), o 
“Nosso estado tem um histórico de protagonismo tanto na energia eólica quanto na solar. 
Retomar a liderança nacional é motivo de orgulho. Os bons ventos da Bahia estão 
contribuindo para a diversificação da matriz energética nacional. E a estimativa é que mais 
176 parques entrem em operação, fazendo a Bahia ultrapassar 10 Gigawatts (GW) em 
potência instalada”.  
 
De acordo com a SDE, o potencial de geração de energia eólica é influenciado por fatores 
como sazonalidade, clima, vegetação e características topográficas. A usina Ventos do 
Santo Abraão, que fica em Morro do Chapéu, atingiu 73,1%, no mês de março deste ano, o 
maior valor do fator de capacidade do estado. Em fevereiro, o mesmo parque atingiu 
54,9%. 
 
A Bahia tem 227 parques eólicos em operação, com 5,9 GW de potência instalada, que 
investiram R$ 23 bilhões e geraram mais de 89 mil empregos na fase de construção em 
toda cadeia produtiva. Outros 176 parques, que estão em construção e com construção 
prevista, terão capacidade instalada de 5,8 GW, e preveem investir R$ 24 bilhões, gerando 
aproximadamente 89 mil empregos na fase de construção em toda cadeia produtiva. 
 



 

9 

Semanal (12 a 18/05/22) 
 

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

Agropecuária 
 

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

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), relativo a abril de 2022, com dados 

sistematizados e analisados pela Superintendência de Estudos Econômicos e 

Sociais da Bahia (SEI), estimou a produção de cereais, oleaginosas e leguminosas, 

na Bahia, em 11,2 milhões de toneladas (t). Essa projeção representa um 

crescimento de 6,2% na comparação com a safra 2021 –maior resultado da série 

histórica do levantamento para o conjunto de produtos pesquisados (IBGE/SEI, , 

12/05/2022). 

 

 Em relação ao levantamento do mês anterior, houve uma variação positiva de 0,3 

ponto percentual. As áreas plantada e colhida ficaram ambas estimadas em 3,35 

milhões de hectares (ha), o que corresponde, nas projeções do IBGE, a uma 

expansão de 4,5% na comparação anual. Dessa forma, o rendimento médio 

esperado (3,32 t/ha) da lavoura de grãos no estado é 1,6% superior na mesma 

base de comparação (IBGE/ SEI, 12/05/2022). 

 

 A produção de algodão (caroço e pluma) somou 1,38 milhão de toneladas, 

expansão de 8,8% em relação a 2021. A área plantada com a fibra (290 mil 

hectares) supera em 8,3% a do ano passado, demonstrando, assim, uma maior 

disposição de investimento dos produtores diante da melhoria nas condições de 

mercado (IBGE/ SEI, 12/05/2022). 

 

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

lavoura da soja poderá alcançar em torno de 7,1 milhões de toneladas, que 

corresponde a 4,0% acima do volume produzido em 2021. Dessa forma, a safra da 

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

plantada no estado está projetada em 1,79 milhão de hectares, sendo 5,3% 

superior ao observado em 2021(IBGE/ SEI, 12/05/2022). 

 

 As duas safras anuais do milho podem totalizar 2,75 milhões de toneladas em 

2022, o que representa uma expansão de 10,0% na comparação anual. Com 

relação à área plantada, estimada em 700 mil hectares, o IBGE aponta para uma 

expansão de 4,5% em relação à do ano passado. A estimativa da primeira safra do 

cereal ficou em 2,1 milhões de toneladas, 10,5% superior à de 2021. Já o 

prognóstico para a segunda safra ficou em 650 mil toneladas, com crescimento de 

8,3% em relação à colheita do ano anterior (IBGE/SEI, 12/05/2022). 
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Indústria 
 
 

 A produção industrial apresentou queda em abril de 2022, comportamento que já 

é esperado para o mês, de acordo com a Sondagem Industrial da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI). O índice de evolução da produção ficou em 46,5 

pontos. O emprego industrial sofreu pequeno recuo em abril de 2022 na 

comparação com março. O índice de evolução do número de empregados ficou em 

49,5 pontos. A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) manteve-se em 69% entre 

março e abril de 2022. O resultado de abril de 2022 é um ponto percentual 

superior à UCI média para meses de abril (mesmo excluindo abril de 2020, 

profundamente afetado pela paralisação das atividades provocada pela pandemia) 

(CNI, 16/05/2022). 

 

 O Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025, estudo realizado pelo Observatório 

Nacional da Indústria para identificar demandas futuras por mão de obra e 

orientar a formação profissional de base industrial no país concluiu que até 2025 o 

Brasil precisará qualificar 9,6 milhões de pessoas em ocupações industriais, sendo 

dois milhões em formação inicial – para repor inativos e preencher novas vagas – e 

7,6 milhões em formação continuada, para trabalhadores que precisam se 

atualizar. Isso significa que 79% da necessidade de formação nos próximos quatro 

anos será em aperfeiçoamento (CNI, 16/05/2022). 

  

 Ainda segundo o estudo do Observatório Nacional da Indústria, em quatro anos, 

devem ser criadas 497 mil novas vagas formais em ocupações industriais, saltando 

de 12,3 milhões para 12,8 milhões de empregos formais. Essas ocupações 

requerem conhecimentos tipicamente relacionados à produção industrial, já que 

estão presentes em outros setores da economia (CNI, 16/05/2022).  

 

 A indústria processadora de cacau moeu 69,5 mil toneladas no período de janeiro 

a abril deste ano no país. Volume 6,2% menor que o do mesmo período de 2021, 

segundo a Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC). Do 

total de cacau recebido neste ano, 57% veio da Bahia, que entregou no primeiro 

quadrimestre deste ano um volume 64,4% maior do que o do mesmo período do 

ano passado. Com o aumento da oferta no mercado interno, as importações 

diminuíram: no quadrimestre,  apresentou 7 mil toneladas, recuo de 77%. A 

demanda global pelos produtos derivado do cacau, porém, segue incerta, o que 

puxou a queda dos preços internacionais no último mês. As indústrias brasileiras 

reduziram suas exportações de derivados em 34,5% em abril, para 3,2 mil 

toneladas (VALOR ECONÔMICO, 13/05/2022). 
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Comércio Varejista 
 

 Nubank se une à carteira digital da Samsung permitindo que milhões de clientes 

cadastrem seus cartões no Samsung Pay para realizar de forma simples e segura 

pagamentos por aproximação com seus smartphones. Além disso, qualquer cartão 

Nubank pode ser cadastrado no serviço e o registro pode ser feito no aplicativo do 

Nubank ou pelo app Samsung Pay (IBEVAR, 12/05/2022). 

 

 O Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo (IBEVAR) 

apresenta em sua projeção o maior índice de inadimplência no Varejo de recursos 

livres das pessoas físicas do ano. De acordo com o instituto, a taxa média mensal 

de maio deve alcançar 4,98%, 0,15 ponto percentual a mais em comparação à 

projeção de abril. Para junho e julho a estimativa é de alta, podendo chegar a 

quase 5,0%. Em relação a abril, a Taxa média de pessoas físicas com atraso de 

pagamentos acima de 90 dias aumenta 0,15% (IBEVAR, 17/05/2022). 

 

 Em maio, o Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) variou 0,10%. No mês anterior, o 

índice havia registrado alta de 2,48%. Com esse resultado, o índice acumula alta de 

7,73% no ano e de 12,13% em 12 meses. Em maio de 2021, o índice subiu 3,24% 

no mês, acumulando elevação de 35,91% (FGV/IBRE, 17/05/2022). 

 

 O mês de abril e maio teve aquecimento no consumo atribuído a liberação parcial 

do FGTS, estabilização nos índices de desemprego e antecipação de pagamento do 

13º salário de aposentados e pensionistas. Esses meses podem ter sido melhores 

do que primeiro trimestre (VALOR ECONÔMICO, 17/05/2022). 

 
 
Serviços & Turismo 
 

 De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de serviços no Brasil 

cresceu 1,7%, em março frente a fevereiro, na série com ajuste sazonal. Com isso, 

o setor de serviços recuperou a perda de janeiro deste ano (-1,8%) e alcançou o 

maior patamar desde maio de 2015. A expansão de 1,7% do volume de serviços, de 

fevereiro para março de 2022, foi acompanhada por todas as cinco atividades 

investigadas, com destaque para os transportes (2,7%) e para os serviços de 

informação e comunicação (1,7%). A Bahia, por sua vez, seguiu o mesmo 

comportamento do Brasil e registrou taxa positiva de 3,6%, recuperando parte da 

queda (-0,4%) registrada no mês de fevereiro. A redução do número de novos 

casos ativos da Covid-19, e a taxa de ocupação decrescente de leitos clínicos e de 

UTI para tratamento da doença, foram fatores decisivos para o governo do estado 
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da Bahia, decretar no mês de março a ampliação do limite máximo do número de 

pessoas nos eventos em locais fechados, espaços culturais, cinemas e teatros, o 

que contribuiu positivamente no resultado do setor. 

 

 O volume de serviços na Bahia avançou 15,3%, em março de 2022, 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 (102,0%), que contabilizaram a décima segunda variação positiva 

consecutiva mais expressiva e maior alta da série iniciada em 2012, para os meses 

de março. Seguidas pela atividade de Transportes, serviços auxiliares aos 

transportes e correio (15,3%). Depois Outros serviços (8,9%), e Serviços 

profissionais, administrativos e complementares (4,6%), que apontou a décima 

terceira taxa positiva consecutiva. Por outro lado, a atividade que contribuiu 

negativamente foi Serviços de informação e comunicação (-6,0%) (IBGE). 

 

 A receita nominal de serviços na Bahia cresceu 27,5%, em março de 2022, em 

relação ao mesmo mês do ano anterior. Quatro das cinco atividades puxaram a 

receita de serviços para cima, com destaque para as atividades de Serviços 

prestados às famílias (112,0%), seguidas por Transportes, serviços auxiliares aos 

transportes e correio (31,6%), depois Serviços profissionais, administrativos e 

complementares (14,2%), e Outros serviços (17,5%). Por outro lado, a atividade 

que contribuiu negativamente foi Serviços de informação e comunicação (-1,1%) 

(IBGE). 

 

 O tráfego de veículos nas rodovias administradas pela CCR subiu 11,7% em abril na 

comparação com o mesmo período de 2021. Considerando apenas os veículos de 

passeio, o tráfego aumentou 33,2% no mês passado, quando houve os feriados de 

Páscoa e Tiradentes. Com relação aos veículos comerciais, o tráfego caiu 2,1% no 

período. A CCR Mobilidade, braço da companhia que opera o Metrô Bahia e outras 

concessões, registrou avanço de 108,2% no número de passageiros em abril. Já a 

CCR Aeroportos  apresentou, no recorte mensal, salto de 141,8% na quantidade de 

passageiros transportados (VALOR ECONÔMICO, 2022). 

 

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

o volume das atividades turísticas no Brasil cresceu 4,5%, em março de 2022, 

frente ao mês anterior, após ter recuado em 0,9% nos dois últimos meses. Vale 

destacar que o segmento de turismo ainda se encontra 6,5% abaixo do patamar de 

fevereiro de 2020. Regionalmente, todos os 12 locais pesquisados acompanharam 

este movimento de crescimento verificado na atividade turística nacional. A 

variação positiva mais expressiva veio de Santa Catarina (11,8%), seguido por 

Espírito Santo (8,5%), depois Bahia (8,0%). Nessa análise a Bahia cresceu 8,0%, 

após duas quedas consecutivas em janeiro (-3,3%), e fevereiro (-2,7%). O Distrito 

Federal (0,8%) assinalou a menor variação entre os locais (IBGE, 12/05/2022). 
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 Em relação à receita nominal, 11 das 12 unidades marcaram ritmo de crescimento, 

em março de 2022, frente ao mês anterior, com destaque, em termos de variações 

mais expressivas, para Rio Grande do Sul (7,9%), seguido por Espírito Santo (6,7%) 

e Goiás (-6,7%). Nessa comparação, o Distrito Federal marcou estabilidade (0,0%), 

e a Bahia (4,8%) apresentou a oitava variação positiva entre os locais, após 

contabilizar duas taxas negativas consecutivas (IBGE, 12/05/2022).. 

 

 No volume das atividades turísticas, em março de 2022, em relação ao mesmo mês 

do ano anterior, o Brasil cresceu 75,6%, décima segunda taxa positiva seguida, 

sendo impulsionado, principalmente, pelo aumento na receita de empresas que 

atuam nos ramos de transporte aéreo; restaurantes; hotéis; rodoviário coletivo de 

passageiros; locação de automóveis; e serviços de bufê. Em termos regionais, 

todas as 12 unidades da Federação onde o indicador é investigado mostraram 

avanço nos serviços voltados ao turismo, com destaque para Rio Grande do Sul 

(131,3%), Ceará (109,7%), e Minas Gerais (100,0%). Nessa comparação, a Bahia 

(66,6%) apontou a nona variação positiva mais expressiva e o Rio de Janeiro 

(42,3%), a variação menos expressiva (IBGE, 12/05/2022).. 

 

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

em março de 2022, em relação ao mesmo mês do ano anterior, com destaque para 

Rio Grande do Sul (138,5%), Ceará (132,4%), e Minas Gerais (110,9%). Nessa 

comparação, a Bahia (96,9%) apontou a sétima variação positiva mais expressiva e 

o Rio de Janeiro (58,2%), a variação menos expressiva (IBGE, 12/05/2022).. 

 

 O hotel mais romântico do mundo está no Brasil! É o que afirma a edição deste 

ano da premiação internacional “TripAdvisor Travellers’ Choice Awards”, que 

trouxe o Hotel Valle D’Incanto, localizado em Gramado (RS), no topo da lista dos 

preferidos pelos casais. O ranking do site TripAdvisor ainda apontou a hospedagem 

L.A.H. Hostellerie, em Campos do Jordão (SP), entre as 15 mais bem avaliadas 

pelos turistas em categorias como localização, limpeza, atendimento e custo-

benefício. Outros meios de hospedagens do país também receberam 

reconhecimento internacional, caso do Colline de France, também de Gramado 

(RS), que foi eleito o segundo melhor hotel do mundo. Quem também ficou em 

segundo lugar, mas na categoria “Hotéis Novos e Badalados” foi o Sítio Carroção, 

de Tatuí (SP). Este último recebeu avaliações positivas pela sua infraestrutura, 

atendimento personalizado e um número de atrações superiores aos maiores 

resorts do mundo. Segundo o site, é o destino perfeito para, com segurança e 

dentro das recomendações de saúde, “curtir ótimos momentos em família” 

(MTur). 
 
 

 E por falar em família, o Brasil ainda recebeu boas avaliações na categoria “Hotéis 

para Família”, tendo o Santa Clara Eco Resorts, em Dourados (MS), o Recanto 
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Alvorada Eco Resort, em Torrinha (SP), e o resort Salinas de Maragogi (AL), 

figurando no ranking. Este último, ainda apareceu na lista dos melhores resorts do 

mundo, sendo recomendado o melhor resort do Brasil para a família (MTur). 

 

 O Brasil ainda foi bem avaliado nas categorias: Pousadas, principais acomodações 

nas montanhas e hotéis fora do comum. No primeiro, três pousadas ganharam a 

preferência dos turistas: Quarto Crescente, em Trancoso (BA); Gaia Viva, em 

Igaratá (SP) e a Casa da Ilha do Mel, no Paraná. No segundo, o hotel Vila Kebaya, 

de Ilha Bela (SP), apareceu entre os 25 mais. Por fim, a Pousada Villa D’Amore, em 

Monte Verde (MG), e a Vila Kalango, em Jericoacoara (CE), foram eleitas entre 

àquelas consideradas “fora do comum” (MTur). 

 

 Não é mais a pandemia que assusta Leonel Andrade, presidente da CVC, e, sim, os 

indicadores macroeconômicos, que podem afetar a demanda. Embora animado 

com as perspectivas do turismo, o executivo diz ter “a obrigação” de estar 

preocupado. Por isso, a empresa tem investido mais em marketing, análise de 

dados e desenvolvido formas de pagamento aos clientes. “Mas não acho que o 

brasileiro vai querer deixar de viajar porque está caro. Ele vai mudar uma viagem 

de dez dias para seis.” Em entrevista ao Valor, conta que o nível de reservas já se 

aproxima de 80% do que se tinha em 2019. “O nacional está em linha. O 

internacional ainda tem impacto da malha aérea que está sendo remontada” 

(VALOR ECONÔMICO, 12/05/2022). 
 
 

 No primeiro trimestre o índice foi de 54%, devido à pressão dos casos da variante 

ômicron. As reservas somaram R$ 2,2 bilhões. Leonel Andrade, presidente da CVC 

diz que a companhia tem buscado crescer preservando margens. Esse foi o 

primeiro trimestre desde 2019, em que o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, 

depreciação e amortização) ficou positivo, a R$ 33 milhões. A receita da CVC 

cresceu 76,5%, para R$ 292,8 milhões. Mas o prejuízo dobrou para R$ 166,8 

milhões, reflexo da baixa contábil de R$ 62 milhões referentes à mudança 

tributária do programa de socorro do setor de eventos. Também pesaram no 

resultado financeiro o aumento dos juros e o desconto de recebíveis (VALOR 

ECONÔMICO, 12/05/2022). 

 

Comércio Exterior 

 
 As exportações baianas registraram US$ 1,5 bilhão em abril, mês marcado por 

forte aceleração de preços dos produtos e aumento dos volumes comercializados 
com o exterior. O resultado é o maior da série histórica iniciada em 1998, 
equivalente a um avanço de 73,4% em relação ao valor apurado em abril de 2021 
(SEI, 13/05/2022). 
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 As exportações baianas em abril refletiram de forma geral o impacto da guerra 

Rússia-Ucrânia sobre os preços dos produtos exportados e que ainda estão 
pressionados e pelo descompasso entre oferta e demanda resultante da pandemia 
e intensificado com o impacto dos lockdowns na China (SEI, 13/05/2022).  
 

 O movimento de altas expressivas foi recorde na análise mensal da série histórica, 
sendo reflexo, principalmente, do efeito preço (crescimento médio de 43,5% em 
relação ao mesmo mês do ano passado). Este foi intensificado pelo aumento das 
cotações internacionais das commodities, que representam algo como 85% da 
pauta de exportações do estado. O volume embarcado também cresceu 20,8% no 
mês passado (SEI, 13/05/2022). 
 

 No acumulado de janeiro a abril, as exportações baianas atingiram de US$ 4,07 
bilhões, resultado 54,7% superior ao mesmo período do ano passado. No 
acumulado, o quantum (37%) pesou mais no crescimento obtido, mas os preços 
também acusaram incremento de 13% em média (SEI, 13/05/2022). 
 

 No recorte por setor, houve crescimento em abril de 101,7% nas exportações da 
indústria de transformação, com destaque para os derivados de petróleo que 
cresceram 193,1%, embalados pelas altas cotações do petróleo no mercado 
internacional. Também houve aumento de 14,2% na agropecuária. A indústria 
extrativa, embora com menor participação na pauta teve crescimento de 144,6% 
no mês (SEI, 13/05/2022). 
 

 A Ásia seguiu reforçando as compras da Bahia, liderando os destinos, com 37,3% 
de participação nas exportações em abril. A fatia da União Europeia ficou 
em 19,3%, enquanto que a América do Norte respondeu por 10,7% (SEI, 
13/05/2022). 
 

 As importações somaram US$ 852,1 milhões em abril, 17% acima do registrado em 
abril de 2021, com destaque para os desembarques de combustíveis e fertilizantes. 
Em 2022, as importações baianas acumulam US$ 3,69 bilhões, 51,7% acima do 
resultado acumulado até abril do ano passado e com expectativa que encerre o 
ano com um resultado bem acima do ano passado (SEI, 13/05/2022). 
 

 Em abril, a alta das importações foi comandada por preços, com avanço de 22,2%. 
Houve queda no volume desembarcado em 18,1%, o que reflete a fraca dinâmica 
da atividade econômica. Destaque para as compras de combustíveis com elevação 
de 59% e de bens intermediários (fertilizantes, borracha e trigo) (SEI, 13/05/2022). 
 

 Importações puxadas mais por preços do que volumes fazem parte do cenário 
esperado para 2022. Houve grande aumento no quadrimestre das despesas com as 
compras de fertilizantes e adubos. Este item somou US$ 258,3 milhões no período, 
quase o dobro dos US$ 130,2 milhões desembarcados em igual período de 2021. 
Houve queda de 6% no volume desembarcado, mesmo com antecipações desses 
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insumos, em meio a receios de desabastecimento e alta nos preços (SEI, 
13/05/2022). 
 

 Com os resultados de exportação e importação, o saldo da balança comercial da 
Bahia foi de US$ 627,4 milhões em abril, revertendo o déficit existente até março e 
fechando o quadrimestre com um saldo de US$ 388,2 milhões, o que representa 
um crescimento de 90,4% em relação ao mesmo período do ano passado (SEI, 
13/05/2022). 
 

 

Finanças Públicas 
 

 Algumas medidas adotadas recentemente pelo Executivo federal vão gerar perda 
de receita neste e nos próximos anos. A IFI estimou o impacto dessas ações sobre a 
receita primária, as transferências e a receita líquida. O alcance da maioria das 
medidas se restringirá a 2022. Outras, como a redução das alíquotas de IPI, 
produzirão perda permanente de arrecadação para a União e os entes 
subnacionais. A IFI estima, no cenário base, um impacto de R$ 31,4 bilhões para a 
receita líquida do governo central em 2022. As informações são da IFI. 
 

 Influenciados pelo desempenho das receitas e do PIB nominal, os cenários fiscais 
para resultado primário do governo central melhoram. Pelo lado das despesas, 
alguns riscos de médio prazo ainda preocupam. Com a aprovação das Emendas 
Constitucionais (ECs) nº 113 e 114, o governo conseguiu abrir espaço no teto de 
gastos para acomodar novas despesas. Isso resultou em ampliação do gasto social 
que, por meio do Projeto de Lei de Conversão nº 6, de 2022, passou a ser 
permanente. Uma das inovações das ECs foi a criação de um limite para gasto com 
precatórios. Esse limite alivia execução orçamentária no curto prazo, mas 
pressiona no médio prazo. Em 2027, os pagamentos não efetuados por força da 
regra do teto de precatórios devem piorar o primário em 2 pontos percentuais do 
PIB. As informações são da IFI. 
 

 A projeção da IFI para a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG), em 2022, foi 
revista para 78,9% do PIB. A revisão foi motivada pela expectativa de maior 
superavit primário do setor público no ano, em razão do desempenho positivo da 
arrecadação dos entes federados, especialmente dos governos regionais. O 
superavit, no entanto, deverá cair até 2025, fazendo com que a dívida bruta tenha 
ligeira alta. De todo modo, considerando o horizonte de projeção (2022-2031), a 
DBGG deve se manter relativamente estável no cenário base da IFI, oscilando em 
torno de 80% do PIB até 2031. As informações são da IFI. 
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2021/2022 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) Projeção 2022
(1)

 

Mensal Ano 12 Meses Abr. Maio Jun. Jul. Tendência 

Indústria (mar.) 8,6 2,3 -8,2 4,8 9,7 8,3  

 

Comércio (mar.) 5,7 -1,9 -0,3 3,2 4,8 6,6  

 

Serviços (mar.) 15,3 14,6 16,6 10,3 12,6 13,8  

 

Agricultura (abr.)
2
 6,2    6,2 6,2 6,2 

 

Exportações (abr.) 37,3 40,9 34,2  22,0 23,1 19,4 
 

Importações (abr.) 29,4 66,4 73,6  13,6 18,4 16,2 
 

ICMS (abr.)
3
 15,5 17,4 23,5  12,4 15,5 12,6 

 

FPE (abr.)
3
 31,6 25,1 34,6  18,0 26,5 52,5 

 
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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