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CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 

De acordo com dados oficiais do Departamento Nacional de Estatísticas da China, 
divulgados no dia 16, a economia chinesa cresceu 8,1% em 2021, à medida que a 
produção industrial aumentou de forma constante até o final do ano e compensou a 
queda nas vendas no varejo. 
 
O Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre subiu 4% em relação ao ano anterior, 
de acordo com o departamento de estatística da China, superior ao aumento de 3,6% 
previsto por uma pesquisa da Reuters, mas desacelerando de 4,9% no terceiro trimestre. 
Para o ano inteiro, os economistas esperavam um crescimento médio de 8% em 2021. Em 
uma base trimestral, o PIB cresceu 1,6% de outubro a dezembro, em comparação com as 
expectativas de alta de 1,1%. 
 
A produção industrial aumentou 4,3% em dezembro em relação a um ano atrás, segundo 
a agência, também superando a previsão da Reuters de crescimento de 3,6%. 
Notavelmente, a produção de automóveis cresceu pela primeira vez desde abril, com alta 
de 3,4% ao ano em dezembro. O investimento em ativos fixos para 2021 cresceu 4,9%, 
superando as expectativas de crescimento de 4,8%. O investimento imobiliário aumentou 
4,4%, enquanto o investimento em infraestrutura aumentou 0,4%. 
 
O investimento em manufatura cresceu 13,5% em 2021 em relação ao ano anterior, com o 
maior aumento em máquinas para fins especiais, com alta de 24,3% em relação ao ano 
anterior, de acordo com dados acessados pela Wind. 
 
Ainda em relação à China, as vendas no varejo ficaram abaixo das expectativas e 
cresceram 1,7% em dezembro em relação ao ano anterior. Analistas consultados pela 
Reuters previam um aumento de 3,7%. “Devemos estar cientes de que o ambiente 
externo é mais complicado e incerto, e a economia doméstica está sob a tripla pressão de 
contração da demanda, choque de oferta e expectativas enfraquecidas”, disse o escritório 
em comunicado. 
 
A economia da China teve um forte início em 2021, à medida que a atividade se recuperou 
de uma queda induzida pela pandemia no ano anterior, mas perdeu força devido a uma 
crise imobiliária, restrições de dívida e restrições rigorosas da Covid-19, que atingiram o 
consumo. Os líderes chineses prometeram mais apoio à economia, que enfrenta múltiplos 
obstáculos contrários até 2022. 
 
A produção industrial da zona do euro ganhou força e subiu 2,3% em novembro, 
recuperando-se da queda de 1,3% em outubro (dado revisado ante leitura original de alta 
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de 1,1%), e avançando bem mais que a previsão de avanço de 0,4%, conforme os dados 
divulgados pelo escritório de estatísticas da União Europeia, o Eurostat. 
 
Na comparação com novembro de 2020, porém, a indústria do bloco da moeda única 
europeia inesperadamente caiu 1,5%, contrariando a previsão de alta de 1,4%. O 
resultado anual de outubro também foi revisado, para elevação de 0,2%, ante expansão 
de 3,3% na leitura original.  
 
A abertura dos números mostra que, em base mensal, a produção de bens de consumo 
não duráveis subiu 3,2%; a de bens de capital avançou 1,5%; a de energia cresceu 1,2% e a 
de bens intermediários teve alta de 0,9%. Já a produção de bens duráveis caiu 0,2%. 
 
Vale lembrar que a produção industrial na zona do euro tem sofrido abalos por causa das 
tensões na cadeia global de suprimentos e do aumento dos preços dos insumos, embora 
os indicadores econômicos recentes tenham mostrado algum alívio no cronograma de 
produção no curto prazo. 
 
As vendas no varejo dos Estados Unidos (EUA) caíram 1,9% em dezembro de 2021, após 
avançarem 0,2% em novembro (dado revisado), totalizando US$ 626,8 bilhões, segundo 
dados divulgados pelo Departamento do Comércio. A queda foi maior que a previsão por 
alguns economistas. No acumulado de 2021, as vendas aumentaram 19,3%. 
Considerando-se apenas as vendas de combustíveis, houve alta de 41% em dezembro, em 
relação ao mesmo mês de 2020, enquanto as vendas de alimentos e bebidas saltaram 
41,3%, na mesma base de comparação. 
 
O Departamento do Trabalho informou que o índice de preços ao consumidor subiu 0,5% 
no mês passado, após alta de 0,8% em novembro. Nos 12 meses até dezembro, o índice 
subiu 7%, maior avanço anual desde junho de 1982, após alta de 6,8% em novembro. Os 
preços ao consumidor nos Estados Unidos subiram de forma sólida em dezembro, com o 
maior aumento anual da inflação em quase quatro décadas, o que pode reforçar as 
expectativas de que o Federal Reserve (FED) começará a elevar os juros já em março. 
 
A inflação nos EUA está bem acima da meta de 2% do FED e também está sendo elevada 
por pressões salariais iniciais. O governo norte-americano informou que a taxa de 
desemprego caiu a uma mínima em 22 meses de 3,9% em dezembro, sugerindo que o 
mercado de trabalho está no pleno emprego ou próximo a ele. 
 
Nos 12 meses até dezembro, o chamado núcleo do índice de preços ao consumidor 
acelerou a 5,5%. Esse foi o maior aumento anual desde fevereiro de 1991, após avanço de 
4,9% em novembro. 
 
O núcleo da inflação está sendo impulsionado pelo aumento dos preços de serviços como 
aluguéis e bens escassos, como veículos. A taxa do núcleo do índice em relação a um ano 
antes deve atingir o pico em fevereiro. 
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1.2 Cenário Nacional 

Segundo o Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE), a produção industrial caiu 
em oito dos 15 locais investigadas pela Pesquisa Industrial Mensal (PIM Regional), na 
passagem de outubro para novembro, quando o índice nacional variou -0,2%. Os 
principais recuos foram em Amazonas (-3,5%), Ceará (-2,5%) e Rio de Janeiro (-2,2%), 
enquanto Mato Grosso (14,6%), Santa Catarina (5,0%) e Pará (3,5%) apresentaram as 
maiores altas. 
 
A queda do Rio de Janeiro exerceu a maior influência negativa no resultado, após três 
meses de resultados positivos, período em que acumulou um ganho de 1,5%. O Amazonas 
é a segunda maior influência negativa, em função da queda do setor de bebidas. A Bahia, 
com queda de 1,7%, teve o terceiro maior peso, devido ao baixo desempenho do setor de 
celulose e de outros produtos químicos. A indústria baiana atinge essa queda depois de 
dois meses de resultados positivos, quando acumulou ganho de 5,4%. 
 
No campo positivo, na passagem de outubro para novembro, São Paulo lidera como 
principal influência positiva sobre o resultado nacional, com expansão de 1,0%. O 
resultado de São Paulo, que responde por cerca de 34% da produção industrial do país, 
deve-se ao bom desempenho do setor de veículos, que tem peso de 16,1% dentro da 
indústria paulista. 
 
“Vale destacar que esse crescimento ocorre depois de cinco meses de resultados 
negativos em que São Paulo acumulou uma perda de 7,9%. O estado está 3,6% abaixo do 
patamar pré-pandemia e 25,1% abaixo do seu patamar mais elevado, atingido em março 
de 2011”, acrescenta Bernardo Almeida, gerente da pesquisa. 
 
Santa Catarina é a segunda maior influência positiva no resultado nacional com 5,0% de 
crescimento, baseado no impacto positivo dos setores de vestuário (bastante relevante na 
indústria catarinense) e de máquinas e equipamentos. A alta ocorre após dois meses de 
resultados negativos com perda acumulada de 6,3% no período. Com isso, o estado quase 
elimina as perdas de resultados anteriores. 
 
Na comparação com novembro do ano passado, dez dos 15 locais pesquisados apontaram 
taxas negativas. As quedas mais intensas foram na Bahia (-15,7%), Amazonas (-13,0%), 
Ceará (-11,1%) e Região Nordeste (-10,5%).  
 
A Bahia foi afetada pelos setores de veículos automotores, reboques e carrocerias, 
metalurgia e celulose, papel e produtos de papel. Amazonas foi pressionado pelas 
atividades de bebidas, equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos; 
Ceará, pela queda na produção de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados e 
confecção de artigos do vestuário e acessórios; e a Região Nordeste, pelo recuo de 
veículos automotores, reboques e carrocerias e artefatos de couro, artigos para viagem e 
calçados. 
 
No acumulado do ano, houve alta em nove dos 15 locais, com destaque para Santa 
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Catarina (12,4%), Rio Grande do Sul (11,2%), Minas Gerais (10,9%) e Paraná (10,0%). Já o 
acumulado dos últimos 12 meses avançou em dez dos 15 locais pesquisados. 
 
O volume de vendas do comércio varejista no país cresceu 0,6% em novembro, na 
comparação com o mês anterior (0,2%). Mesmo com o avanço, mais da metade das 
atividades tiveram resultado negativo no período. No ano, o varejo acumula alta de 1,9% e 
nos últimos doze meses, também crescimento de 1,9%. Os dados são da Pesquisa Mensal 
de Comércio (PMC), divulgada dia 14 pelo IBGE. 
 
Cinco das oito atividades pesquisadas tiveram taxas negativas em novembro. Mesmo 
assim o varejo avançou puxado, principalmente, pelo crescimento de hipermercados, 
supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,9%). Também avançaram 
artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (1,2%) e outros 
artigos de uso pessoal e doméstico (2,2%). 
 
Já o volume de vendas de móveis e eletrodomésticos recuou 2,3%, assim como tecidos, 
vestuário e calçados (-1,9%), combustíveis e lubrificantes (-1,4%) e livros, jornais, revistas 
e papelaria (-1,4%). Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação 
variou -0,1%, o que indica estabilidade. 
 
“O que vimos foi uma Black Friday muito menos intensa, em termos de volume de vendas, 
do que a de 2020, quando esse período de promoções foi melhor, sobretudo para as 
maiores cadeias do varejo”, analisa o gerente da pesquisa, Cristiano Santos. “Isso se deve, 
em parte, pela inflação, mas também por uma mudança no perfil de consumo, já que 
algumas compras foram realizadas em outubro ou até mesmo no primeiro semestre, 
quando houve maior disponibilidade de crédito e o fenômeno dos descontos. Isso 
adiantou de certa forma a Black Friday para algumas cadeias”. 
 
No comércio varejista ampliado, o crescimento de 0,5% no volume de vendas, em 
novembro, foi influenciado pelas taxas positivas de veículos, motos, partes e peças (0,7%) 
e material de construção (0,8%), depois dos resultados negativos do mês anterior, -0,4% e 
-0,8%, respectivamente. 
 
O comércio varejista recuou 4,2% em novembro, na comparação com o mesmo mês de 
2020. Sete das oito atividades investigadas tiveram taxas negativas, com destaque para 
móveis e eletrodomésticos (-21,5%), combustíveis e lubrificantes (-7,1%), outros artigos 
de uso pessoal e doméstico (-2,6%) e tecidos, vestuário e calçados (-4,4%). 
 
Os outros segmentos que tiveram queda na comparação com novembro de 2020 foram 
hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0,5%), 
equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-5,6%), e livros, 
jornais, revistas e papelaria (-14,4%). A única atividade que cresceu em novembro, na 
comparação com o mesmo mês de 2020, foi artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, 
de perfumaria e cosméticos (+2,5%). 
 
Os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada dia 13 pelo IBGE, mostram que 
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o setor cresceu 2,4% na passagem de outubro para novembro, após dois meses de taxas 
negativas, recuperando a perda acumulada de 2,2%. Com o resultado de novembro, o 
setor ficou 4,5% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020, mas 
está 7,3% abaixo do recorde alcançado em novembro de 2014. 
 
“Esta recuperação do mês de novembro coloca o setor no maior patamar dos últimos seis 
anos, igualando-se ao nível de dezembro de 2015. Das últimas 18 informações divulgadas, 
na comparação mês contra mês anterior, 15 foram positivas e 3 foram negativas: março, 
devido a segunda onda de covid, e setembro e outubro, por conta de aumentos de preços 
em telecomunicações e passagens aéreas”, destaca o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo. 
 
Quatro das cinco atividades investigadas avançaram no mês de novembro, com destaque 
para serviços de informação e comunicação (5,4%), que recuperaram a perda de 2,9% 
verificada nos dois meses anteriores. Com isso, a atividade se coloca num patamar 13,7% 
acima de fevereiro de 2020. 
 
O setor de tecnologia da informação cresceu 10,7% de outubro para novembro, maior 
taxa desde janeiro de 2018 (11,8%), ficando 47,4% acima do patamar pré-pandemia. Lobo 
explica que “depois do período mais agudo da pandemia, a partir de junho de 2020, o 
setor mostrou uma rápida recuperação, acelerando o ritmo de crescimento das receitas. 
Essas informações positivas são em boa parte explicadas pelo dinamismo das empresas do 
setor de TI, que fornecem serviços para outras empresas.” 
 
O segundo impacto positivo no índice do novembro veio da atividade de transportes, que 
cresceu 1,8% e praticamente recuperou a perda de 1,9% observada entre setembro e 
outubro. Com isso, a atividade está operando num patamar 7,2% acima de fevereiro de 
2020. “Os destaques na área de transportes foram transporte aéreo de passageiros, 
correio e transporte rodoviário de carga”, informa Lobo. 
 
Por outro lado, com queda de 0,3%, os serviços profissionais, administrativos e 
complementares apresentam a quarta taxa negativa seguida, acumulando perda de 3,7%. 
 
Na comparação com novembro de 2020, o volume de serviços avançou 10,0%, registrando 
a nona taxa positiva seguida, crescimento em quatro das cinco atividades, com destaque 
para transportes e serviços de informação e comunicação. “Nesta comparação, seguimos 
com o efeito da baixa base de comparação dos meses de 2020”, destaca Lobo. 
 
Em termos acumulados, de janeiro a novembro de 2021, a taxa ficou em 10,9%. Em 12 
meses, com expansão de 9,5% em novembro, o setor manteve a trajetória ascendente 
iniciada em fevereiro de 2021 (-8,6%) e alcançou a taxa mais intensa da série iniciada em 
dezembro de 2012. 
 
O índice de atividades turísticas cresceu 4,2% frente a outubro, sétima taxa positiva 
consecutiva, acumulando ganho de 57,5%. Contudo, o segmento de turismo ainda se 
encontra 16,2% abaixo do patamar de fevereiro do ano passado. “Esse índice de 
atividades turísticas tem um perfil muito semelhante ao perfil dos serviços prestados às 
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famílias, pois muitas das atividades que compõem o indicador vêm desse segmento”, 
observa o pesquisador Lobo. 
 
Após quatro meses seguidos de recuo, o nível de atividade da economia brasileira 
apresentou alta em novembro, segundo informações divulgadas dia 17 pelo Banco 
Central. O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), considerado uma prévia do 
PIB, mostrou expansão de 0,69% em novembro, na comparação com o mês anterior. O 
número foi calculado após ajuste sazonal, uma espécie de "compensação" para comparar 
períodos diferentes. Na comparação com novembro do ano passado, informou o Banco 
Central, o indicador do nível de atividade da instituição teve aumento de 0,43%. 
 
Ainda de acordo com o Banco Central, no acumulado dos onze primeiros meses deste ano, 
o índice de atividade econômica registrou expansão de 4,59% – sem ajuste sazonal. Já 
em 12 meses até novembro de 2021, houve alta de 4,30% – também sem ajuste sazonal. 
 
O indicador do nível de atividade é divulgado em meio à desaceleração da economia, fruto 
da alta da inflação e da taxa básica de juros da economia, que atingiu recentemente 9,25% 
— o maior patamar em mais de quatro anos. 

 
1.3 Cenário Baiano 

Com base nas informações da PIM Regional do IBGE e analisadas pela Superintendência 
de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), em novembro de 2021, a produção 
industrial (de transformação e extrativa mineral) da Bahia, ajustada sazonalmente, 
registrou queda com taxa de -1,7% frente ao mês de outubro, bem abaixo da média 
nacional (-0,2%). Na comparação com igual mês do ano anterior, a indústria baiana 
assinalou queda de 15,7%. No acumulado do ano, a indústria registrou retração de 13,4%, 
em relação ao mesmo período anterior. O indicador, no acumulado dos últimos 12 meses, 
apresentou declínio de 12,3% frente ao mesmo período anterior. 
 
No confronto de novembro de 2021 com igual mês do ano anterior, a indústria baiana 
apresentou queda de 15,7%, com seis das 12 atividades pesquisadas assinalando queda da 
produção. O setor de Veículos (-96,3%) apresentou a principal contribuição negativa no 
período, explicada, especialmente, pela menor fabricação de automóveis. Outros 
resultados negativos no indicador foram observados nos segmentos de Metalurgia (-
40,5%), Produtos químicos (-10,3%), Borracha e material plástico (-24,5%), Bebidas (-
20,0%) e Celulose, papel e produtos de papel (-26,1%). A principal contribuição positiva foi 
em Derivados de petróleo (7,2%), influenciada, principalmente, pela maior fabricação de 
óleo diesel, parafinas e gás liquefeito de petróleo (GLP). 
 
No acumulado do período de janeiro a novembro de 2021, em comparação com o mesmo 
período do ano anterior, a produção industrial baiana registrou queda de 13,4%. Quatro 
dos 12 segmentos da Indústria geral influenciaram o resultado, com destaque 
para Veículos, que registrou queda de 94,8%, impulsionado, em grande parte, pela menor 
fabricação de automóveis. Importante ressaltar, também, os resultados negativos 
assinalados por Derivados de petróleo (-20,8%), Metalurgia (-13,9%) e Bebidas (-5,7%).  
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As vendas no comércio varejista baiano recuaram 2,8% em novembro de 2021 frente ao 
mês imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais, sendo o sexto 
resultado negativo nessa análise. No cenário nacional, na mesma base de comparação, os 
negócios registraram a taxa positiva de 0,6%. Em relação a igual mês do ano anterior, as 
vendas no varejo baiano intensificaram o ritmo de queda ao apresentar a variação 
negativa de 13,8%. Essa retração é a quarta consecutiva registrada pelo setor na Bahia. No 
país o recuo foi de 4,2%, em relação à mesma análise. No acumulado do ano, a Bahia e o 
Brasil registraram taxas positivas de 1,0% e 1,9%, respectivamente. Esses dados foram 
apurados pela PMC do IBGE e analisados pela SEI. 
 
O resultado negativo em novembro, mesmo diante da proximidade das festas de final de 
ano, período em que alguns consumidores com a antecipação do décimo terceiro se 
preparam para as comemorações do Natal, e às promoções verificadas com a Black 
Friday revela que as incertezas quanto ao comportamento da atividade econômica tem 
influenciado o comportamento dos consumidores. Os fatores como alta dos juros, além do 
encarecimento dos alimentos, aluguéis, energia, combustíveis e aumento no 
endividamento das famílias contribuíram para os consumidores moderarem os seus 
gastos.  
 
A instabilidade observada influencia a confiança dos consumidores quanto à mudança de 
cenário nos próximos meses. De acordo com os dados divulgados pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) caiu 1,4 pontos em novembro, 
passando para 74,9 pontos, menor valor desde o mês de abril (72,5). 
 
O volume de serviços na Bahia caiu 0,3% na comparação com o mês imediatamente 
anterior (série com ajuste sazonal), mantendo a retração iniciada no mês de setembro (-
1,3%), acumulando uma queda de 4,4% nos três últimos meses. Em relação ao mesmo 
mês do ano anterior, o volume de serviços na Bahia recuou 0,3%. Duas das cinco 
atividades puxaram o volume de serviços para baixo, com destaque para as atividades de 
Outros serviços (-28,5%), que registrou a variação negativa mais significativa, seguida pela 
atividade de Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-11,0%), a segunda 
taxa negativa, após registrar sete taxas positivas consecutivas nesse ano. 
 
É importante destacar que o mês de novembro do ano corrente foi marcado pela 
manutenção de algumas medidas de contenção da pandemia na Bahia, diminuição da 
renda, e aumento da inflação que refletiu no resultado do setor. 
 
O volume avançou 10,1%, no acumulado dos onze primeiros meses em relação ao mesmo 
período do ano anterior. Nesta análise, quatro das cinco atividades puxaram o volume de 
serviços para cima, com destaque para a atividade de Serviços prestados às famílias 
(52,0%), que apontou a mais expressiva variação positiva. Esses resultados são com base 
na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), realizada pelo IBGE e analisadas pela SEI.  
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
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Agropecuária 
 
 

 Os produtores de café deverão colher a terceira maior safra do grão neste ano. De 

acordo com o primeiro levantamento da safra do produto em 2022, divulgado pela 

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produção esperada é de 55,7 

milhões de sacas de 60 quilos. A estimativa, caso confirmada, representa um 

acréscimo de 16,8% em comparação à 2021 – aumento já era esperado devido à 

temporada anterior ser de bienalidade negativa para a cultura. O resultado só não 

é melhor que os desempenhos registrados nos anos de 2020 e 2018, as duas 

últimas safras de bienalidade positiva (Conab, 18 jan. 2022). 
  

 Para a Bahia, a Conab espera uma produção de 3,96 milhões de sacas de 60 quilos, 

o que representa um acréscimo de 14,2% em comparação a 2021 (Conab, 18 jan. 

2022) 
 

 A queda na produção nacional no ano de 2021, quando comparada com 2020, é o 

reflexo das condições climáticas adversas registradas, principalmente entre os 

meses de julho e agosto. A estiagem e as geadas ocorridas com maior intensidade 

nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, impactaram nas condições 

fisiológicas dos cafezais. Com isso, as produtividades, em especial da espécie 

arábica, não deverão manifestar seu pleno potencial produtivo. Ainda assim, a 

produção para essa variedade de café deverá ser acrescida em 23,4% em relação à 

safra anterior, sendo estimada em 38,7 milhões sacas (Conab, 18 jan. 2022) 
 

 Já para o conilon, a expectativa é de um novo recorde com a colheita podendo 
chegar próxima a 17 milhões sacas. O aumento de 4,1% em relação à safra anterior 
combina a elevação da área plantada estimada em 3%, passando de 375,2 mil 
hectares para 389,1 mil ha, e uma ligeira melhora na produtividade de 0,4%, 
saindo de 43,4 sacas colhidas por hectare cultivado para 43,6 sc/ha (Conab, 18 jan. 
2022). 
 

 No mercado, o cenário neste início de ano é de restrição da oferta de café no 
mercado interno, influenciado pela redução na produção em 2021, demanda 
exportadora aquecida e pelo período de entressafra. Mesmo com a maior 
produção estimada no país em 2022, a tendência é que os preços do produto se 
mantenham pressionados, uma vez que é esperada uma redução nos estoques 
mundiais de café para o ciclo 2021/22. Esse panorama de preços elevados estimula 
as vendas externas (Conab, 18 jan. 2022). 
 
 
 
Indústria 
 

 A produção industrial caiu em oito dos 15 locais investigados pela PIM Regional, na 
passagem de outubro para novembro, quando o índice nacional variou 0,2% 
negativamente. A Bahia, com queda de 1,7% teve o terceiro maior peso, devido ao 
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baixo desempenho do setor de celulose e de outros produtos químicos. A indústria 
baiana atinge essa queda depois de dois meses de resultados positivos, quando 
acumulou 5,4%. No acumulado do ano, houve alta em nove dos 15 locais. Na 
comparação com novembro do ano passado, dez dos 15 locais pesquisados 
apontaram taxas negativas. As quedas mais intensas são na Bahia (-15,7), 
Amazonas (-13,0%), Ceará (-11,1%) e Região Nordeste (-10,5%). A Bahia foi afetada 
pelos setores de veículos automotores, reboques e carrocerias, metalurgia e 
celulose, papel e produtos de papel (IBGE, 14 jan. 2022). 
 

 O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), caiu 0,7 pontos em janeiro de 2022 em relação a dezembro de 
2021, passando de 56,7 pontos para 56 pontos. O recuo reverte o avanço da 
confiança registrado na comparação entre novembro e dezembro do ano passado, 
também de 0,7 pontos. O ICEI de janeiro deste ano é inferior ao registrado nos 
mesmos meses de 2018 a 2021. O indicador ficou em 60,9 pontos em janeiro do 
ano passado e em 65,3 pontos em janeiro de 2020. Dentro dos componentes do 
ICEI, o Indicador das Condições Atuais recuou 0,4 ponto e ficou em 49,6 pontos. O 
Índice de Expectativas recuou 0,9 pontos na comparação entre os dois meses, 
ficando em 59,2 pontos (CNI, 13 jan. 2022). 
 

 O consumo de energia elétrica no Brasil em dezembro do ano passado foi de 
65.346 megawatts médios, segundo dados prévios da Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica (CCEE). O volume representa uma retração de 1,3% em relação 
ao mesmo período de 2020. O declínio foi puxado pela redução de 4,7% no 
mercado regulado (ACR), onde estão os consumidores residenciais e pequenos 
comércios. No mercado livre (ACL), que abastece indústrias e grandes empresas, 
houve alta de 6,1% na comparação anual. Em dezembro as hidrelétricas 
entregaram 4,2% mais energia em relação ao mesmo período de 2020, resultado 
das chuvas registradas no fim do ano passado. Com cenário hidrológico mais 
positivo, a participação das termelétricas na geração reduziu em 16,5%. Os 
parques eólicos produziram 3,1% mais eletricidade e as usinas solares aumentaram 
o volume produzido em 58% (CCEE, 18 jan. 2022). 
 

 Os indicadores de emprego, faturamento e renda na indústria avançaram em 
novembro de 2021, de acordo com os Indicadores Industriais, publicados pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI). O faturamento real da Indústria de 
Transformação cresceu 0,7% na comparação com outubro. A alta reverte a 
sequência de três quedas consecutivas, período no qual o faturamento havia 
recuado 7,8%. Já o emprego apresentou avanço de 0,2% em igual comparação, 
após três meses seguidos de estabilidade. Frente a novembro de 2020, o emprego 
expandiu 4,1%. Dessa forma, o indicador retorna à trajetória crescente 
apresentada desde o segundo semestre de 2020, que registrou desaceleração a 
partir de junho (Valor Econômico, 17 jan. 2022).  
  

 Ainda de acordo com a CNI, as horas trabalhadas na produção apresentaram 
avanço de 0,7% em novembro em relação a outubro. O indicador tem oscilado nos 
últimos meses e a alta não foi suficiente para compensar a queda de outubro (-
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0,9%). Em relação a novembro de 2020, o número de horas trabalhadas avançou 
1,6% e a comparação do acumulado em 2021 até novembro mostra alta de 10,1% 
frente a igual período de 2020 (Valor Econômico, 17/01/2022).  
 
Os Indicadores Industriais da CNI também indicam que a massa salarial da indústria 
de transformação teve aumento de 1,1% em novembro na comparação com 
outubro, mas continua abaixo do patamar pré-pandemia e, desde agosto de 2020, 
tem mostrado dificuldades para se recuperar de forma consistente. O rendimento 
médio real, por sua vez, cresceu 0,7% em novembro, em relação a outubro. O 
resultado quebra uma sequência de quatro quedas consecutivas, mas tem 
apresentado forte tendência de queda. Segundo os indicadores, a utilização da 
capacidade instalada (UCI) recuou pelo quinto mês seguido. Em novembro, a 
queda foi de 0,1 pontos percentuais em relação a outubro, para 80,5%. Apesar do 
resultado, a UCI está 1,1 pontos acima da utilização observada em novembro de 
2020 (Valor Econômico, 17 jan. 2022). 
 
Comércio Varejista 
 

 As vendas no comércio varejista baiano recuaram 2,8% em novembro de 2021 
frente ao mês imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais, sendo 
o sexto resultado negativo nessa análise. No cenário nacional, na mesma base de 
comparação, os negócios registraram a taxa positiva de 0,6% (IBGE, 14 jan. 2022). 

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

o ritmo de queda ao apresentar a variação negativa de 13,8%. Essa retração é a 
quarta consecutiva registrada pelo setor na Bahia. No país o recuo foi de 4,2%, em 
relação à mesma análise. No acumulado do ano, a Bahia e o Brasil registraram 
taxas positivas de 1,0% e 1,9%, respectivamente (IBGE, 14 jan. 2022). 
 

 Na série sem ajuste sazonal, o segmento de Artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, exerceu, em novembro, a maior 
influência positiva no comportamento das vendas do varejo baiano. Por outro 
lado, a retração no volume de vendas dos segmentos de Móveis e 
eletrodomésticos, Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas 
e fumo, Combustíveis e lubrificantes, e Outros artigos de uso pessoal e doméstico 
foram determinantes para a queda das vendas no setor (IBGE, 14 jan. 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 retração 
de 1,7% nas vendas, em relação à igual mês do ano anterior. Esse comportamento 
resultou no acumulado dos últimos 12 meses, variação foi positiva de 7,3% (IBGE, 
14 jan. 2022). 
 

 O segmento Veículos, motos, partes e peças registrou crescimento de 41,9% nas 
vendas em novembro de 2021, em relação à igual mês do ano anterior. Em relação 
a Material de construção, as vendas no mês de novembro retraíram 5,7%, na 
comparação com o mesmo mês de 2020. Na análise dos últimos 12 meses as taxas 
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foram positiva em 40,4% para Veículos, motos, partes e peças e negativa em 9,1% 
para Material de construção (IBGE, 14 jan. 2022). 
 

 A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revela que 
o nível de endividamento médio das famílias brasileiras em 2021 foi o maior em 11 
anos. Segundo o levantamento, o último ano apresentou recorde do total de 
endividados, registrando uma média de 70,9% das famílias brasileiras, enquanto 
dezembro alcançou o patamar máximo histórico para os meses consecutivos de 
76,3% do total das famílias (CNC, 18 jan. 2022) 
 

 Os dados da PEIC evidenciaram que os números de inadimplência apresentaram 
queda, contrariamente aos de endividamento. De acordo com a pesquisa, o 
percentual médio de famílias com contas e/ou dívidas em atraso diminuiu 0,3 p.p. 
na comparação com 2020, chegando a 25,2%. O percentual de famílias que 
declaram não ter condições de pagar suas contas e/ou dívidas em atraso e que, 
portanto, devem permanecer inadimplentes também reduziu na comparação com 
2020, 0,6 p.p, totalizando 10,5% dos lares no país (CNC, 18 jan. 2022). 
 

 O Senado deve discutir a partir de fevereiro uma solução para conter a disparada 
nos preços dos combustíveis. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou 
que submeterá ao colégio de líderes o Projeto de Lei (PL 1.472/2021), que cria um 
programa de estabilização do preço do petróleo e derivados no Brasil. Os preços 
dos combustíveis sofreram sucessivos reajustes em 2021, resultando numa 
elevação nos postos de cerca de 44,0%. Já na segunda semana de janeiro de 2022, 
a Petrobras subiu os valores da gasolina (4,85%) e do diesel (8,08%) para as 
distribuidoras. Essas elevações tem impactado o índice de inflação, que em 2021 
foi superior a 10,0%. (CNC, 18 jan. 2022). 

 

Serviços & Turismo 
 

 
 O número total de operadoras de planos de saúde vem caindo no país, com as 

crescentes aquisições no setor. A queda foi de 47% entre 2011 e 2020, período em 
que a Agência Nacional de Saúde (ANS) encerrou o ano com o registro de 711 
empresas, a despeito do crescente número de usuários. Os dados são de um 
estudo do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (Cade). Das 285 
análises feitas pelo órgão em quase 20 anos, apenas três foram totalmente 
rejeitadas. A verticalização tem sido um ponto central nesses casos, presente em 
51% deles. Isso ocorre quando uma operadora de plano de saúde compra 
hospitais, por exemplo. Segundo uma fonte do Cade, a tendência é que o órgão se 
torne mais rigoroso nas análises, pois o mercado está cada vez mais concentrado e 
a expectativa é que mais operações ocorram neste ano. Além disso, na autarquia, 
existe a discussão se a verticalização pode restringir a competição no mercado e 
dificultar a entrada de novas empresas ou que clínicas já estabelecidas conseguem 
continuar atuando (Valor Econômico). 
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 De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, 

em novembro de 2021, o volume de serviços no Brasil avançou 2,4% na 
comparação com o mês imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), após 
duas retrações consecutivas, invertendo a tendência de retração que foi iniciada 
no mês de setembro (-0,6%). A expansão do volume de serviços, observada na 
passagem de outubro para novembro de 2021, foi acompanhado por quatro das 
cinco atividades investigadas, com destaque para serviços de informação e 
comunicação (5,4%). Em sentido oposto, a única taxa negativa do mês ficou com o 
setor de serviços profissionais, administrativos e complementares (-0,3%), sua 
quarta taxa negativa consecutiva, acumulando perda de 3,7%. Nessa análise, a 
Bahia não seguiu o mesmo comportamento do Brasil e retraiu 0,3%, mantendo a 
retração iniciada no mês de setembro (-1,3%), acumulando uma queda de 4,4% 
nos três últimos meses. É importante destacar que o mês de novembro do ano 
corrente foi marcado pela manutenção das medidas de contenção da pandemia na 
Bahia, diminuição da renda, e aumento da inflação que refletiu no resultado do 
setor (IBGE). 
 

 O volume de serviços na Bahia recuou 0,3%, em relação ao mesmo mês do ano 
anterior. Dois das cinco atividades puxaram o volume de serviços para baixo, com 
destaque para as atividades de Outros serviços (-28,5%), registrou a variação 
negativa mais significativa, seguida pela atividade de Transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e correio (-11,0%), a segunda taxa negativa, após 
registrar sete taxas positivas consecutivas nesse ano. Por outro lado, a atividades 
que contribuíram positivamente foram, Serviços prestados às famílias (55,4%), que 
contabilizou a oitava variação positiva consecutiva mais expressiva e maior alta da 
série iniciada em 2012, para os meses de novembro. Essa atividade também 
apresentou resultado superior àquele observado no mesmo mês do ano anterior (-
23,7%), seguida pela atividade de Serviços profissionais, administrativos e 
complementares (1,6%) apontou a nona taxa positiva consecutiva neste ano. 
Serviços de informação e comunicação (0,7%) apresentou a oitava taxa positiva 
consecutiva no ano de 2021 (IBGE). 
 

 A receita nominal de serviços na Bahia cresceu 7,4% 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 (60,2%), seguida 
por Serviços profissionais, administrativos e complementares (7,5%), depois 
Serviços de informação e comunicação (5,6%), Transportes, serviços auxiliares aos 
transportes e correio (0,6%). Apenas, Outros serviços (-25,0%), contabilizou queda 
(IBGE). 
 

 A cidade de Conceição da Feira (BA), distante cerca de 120 quilômetros da capital 
do estado, Salvador, vai ter aprimoradas as condições de receber visitantes e 
proporcionar lazer aos próprios moradores. A partir de um repasse de R$ 960 mil 
do Ministério do Turismo, o município reforçará a infraestrutura turística de 
atrativos como a Serra da Putuma, cenário de belezas naturais e da prática de 
esportes de aventura e de turismo religioso. Os recursos do Governo Federal, que 
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também proporcionarão melhorias nas orlas da Prainha e da Marina do Candeal, 
são reservados a intervenções a exemplo de iluminação, paisagismo, 
pavimentação e sinalização turística, além da construção de calçadas e mirantes, 
entre outras. O aporte busca incrementar a chegada de visitantes e a atração de 
investimentos à cidade, que também abriga pontos turísticos como o Rio 
Paraguaçu (MTur). 
 

 De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, 
em novembro de 2021, o índice de atividades turísticas no Brasil cresceu 4,2% 
frente ao mês anterior, sétima taxa positiva consecutiva, acumulando ganho de 
57,5%. Contudo, o segmento de turismo ainda se encontra 16,2% abaixo do 
patamar de fevereiro do ano passado. Regionalmente, oito dos 12 locais 
pesquisados acompanharam esse movimento de expansão. A contribuição positiva 
mais relevante ficou com São Paulo (8,0%), seguida por Paraná (6,3%) e Distrito 
Federal (6,3%). Em sentido oposto, Espírito Santo (-1,1%), Pernambuco (-1,1%) e 
Bahia (-0,4%) assinalaram os resultados negativos mais importantes do mês. Em 
relação à receita nominal, nove das 12 unidades marcaram ritmo de crescimento, 
com destaque, em termos de variações mais expressivas, para São Paulo (6,8%), 
seguidas por Paraná (5,5%), e Rio de Janeiro (3,9%). Nessa comparação, a Bahia (-
2,4%) pontuou a retração mais expressiva (IBGE). 
 

 No volume das atividades turísticas, quando comparado com o mesmo mês do ano 
anterior, o Brasil cresceu 25,5%, oitava taxa positiva seguida, sendo impulsionado, 
principalmente, pelo aumento na receita de empresas que atuam nos ramos de 
hotéis; transporte aéreo; restaurantes; rodoviário coletivo de passageiros, locação 
de automóveis, serviços de bufê e agências de viagens. Todas as doze unidades da 
Federação onde o indicador é investigado tiveram avanços, com destaque para 
Minas Gerais (48,3%), seguido por Bahia (44,5%) e Rio Grande do Sul (44,4%). É 
importante ressaltar que, em termos de variação, a Bahia contabilizou a segunda 
taxa mais expressiva e maior alta da série histórica iniciada em 2012, para os 
meses de novembro. Esse resultado se deve, em parte, à queda de 22,6% 
registrada em novembro do ano passado e à retomada da maioria das atividades 
econômicas relacionadas ao setor. Em relação à receita nominal, todas as unidades 
marcaram ritmo de crescimento, com destaque para Rio Grande do Sul (61,5%), 
Bahia (59,3%), Minas Gerais (55,6%). Nessa comparação, a Bahia também apontou 
a segunda variação positiva mais expressiva (IBGE). 
 
Comércio Exterior 
 

 As exportações do agronegócio somaram US$ 120,6 bilhões em 2021, um 
crescimento de 19,7% em comparação com o ano anterior, e as importações, por 
sua vez, aumentaram 19%, somando US$ 15,53 bilhões. Com isso, o saldo da 
balança comercial do setor encerrou o ano com superávit de US$ 105,5 bilhões, 
montante 19,8% maior que o de 2020, informou o Ministério da Agricultura. O 
crescimento das exportações deveu-se diretamente à elevação das cotações 
internacionais das commodities agrícolas – o índice de preços dos produtos 
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agropecuários que o Brasil exporta subiu 21,2% no ano passado –, já que o volume 
dos embarques caiu 1,2%. Na Bahia, as exportações do agronegócio alcançaram 
US$ 4,95 bilhões com crescimento de 22,1% sobre o ano anterior. O setor fechou o 
ano passado representando 50% das exportações baianas. 
 

 Os exportadores de café definem 2021 como um ano de “fortes emoções”. A 
dificuldade de agendar navios e conseguir contêineres somou-se, nesse segmento 
especificamente, à quebra da safra da variedade arábica, que representa mais de 
80% dos embarques, resultando em um cenário bastante desafiador. Ainda assim, 
o café foi resiliente. Mesmo com os problemas citados, os embarques do produto 
resultaram em um aumento de 62,3% do volume exportado, para 67,5 mil 
toneladas, no ano passado. Em receita, os exportadores faturaram US$ 154,9 
milhões em 2021, 85,8% a mais do que em 2020, o que se explica pela alta de 
preços. 
 

 Pela maioria dos padrões internacionais, o crescimento anual de 4% da China no 
quarto trimestre de 2021 foi um desempenho bastante sólido. Ainda assim, e 
apesar de ter ficado um pouco acima das previsões da maioria dos analistas, foi o 
menor ritmo de expansão em 18 meses – e representou um escorregão em relação 
aos 6,5% do mesmo período de 2020. No total, o PIB cresceu 8,1% em 2021. 
Qualquer arrefecimento mais duradouro na expansão chinesa terá impacto no 
resto do mundo: segundo números do Fundo Monetário Internacional (FMI), a 
China é o país que mais contribui para o PIB mundial e se encaminha a representar 
mais de 20% do crescimento total do planeta no quinquênio até 2026 (Valor 
Econômico, 18 jan. 2022). 
 

 O valor das exportações brasileiras avançou 34% de 2020 para 2021, mais do que 
compensando a perda de 5,4% no ano anterior. O crescimento levou a um 
embarque recorde do Brasil de US$ 280,6 bilhões no ano passado, mas o aumento 
teve distribuição desigual pelos destinos. O incremento dos embarques desde o 
pré-pandemia foi quase todo direcionado para a China, que avançou na fatia da 
exportação brasileira no período. A participação dos chineses nos valores 
embarcados pelo Brasil subiu de 28,7% em 2019 para 31,3% no ano passado. A 
Ásia como um todo avançou quatro pontos percentuais em igual período, 
atingindo 46,4% em 2021. Para a Bahia, a China representou em 2021, 28% do 
total das nossas vendas externas, um pouco abaixo de 2020, quando atingiu 28,8% 
de participação. A Ásia como um todo também retrocedeu de 52,6% em 2020 para 
49,3% em 2021. 
 

 Uma das raras frentes em que a economia brasileira está indo bem, a do comércio 
exterior, deve frustrar as expectativas otimistas do governo neste ano. A previsão 
do Ministério da Economia de que o saldo da balança comercial supere o recorde 
de US$ 61,2 bilhões do ano passado não parece plausível. O Ministério conta com 
avanço de 30,1% para US$ 79,4 bilhões neste ano. Na melhor das hipóteses há 
quem espere resultado semelhante ao de 2021, ao redor de US$ 62 bilhões, como 
o Banco Itaú. A previsão mediana apurada pelo Boletim Focus está em US$ 56 
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bilhões; e há quem fale em bem menos, como os US$ 35 bilhões do BTG Pactual e 
os US$ 34,5 bilhões da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) (Valor 
Econômico, 16 jan. 2022). 
 

 O cenário nebuloso para a economia global justifica a divergência de estimativas. 
Uma das principais incógnitas é a evolução da pandemia, especialmente após o 
surgimento da variante ômicron, que está pondo em risco não só vidas humanas, 
mas também a recuperação do nível de atividades. A reação econômica verificada 
em boa parte do mundo no ano passado estimulou o comércio e puxou os preços 
internacionais. E foi exatamente o aumento dos preços das commodities que 
explicou o recorde do saldo comercial brasileiro (Valor Econômico, 16 jan. 2022). 
 

 O novo acordo de livre-comércio Brasil-Chile, fechado na reta final do governo 
Michel Temer e aprovado pelo Congresso Nacional em setembro do ano passado, 
entrará finalmente em vigência na próxima semana. Está previsto para o dia 25 
(terça-feira), segundo o Ministério das Relações Exteriores, o decreto presidencial 
de promulgação do tratado. Considerado o mais moderno dos acordos comerciais 
já assinados pelo Brasil, ele deve abrir as portas do mercado chileno para empresas 
com interesse em licitações públicas do país e derrubar os custos de tramitação 
aduaneira, dando mais agilidade para exportações e importações. Em 2021, o Chile 
se tornou o quinto maior destino para produtos brasileiros. Hoje perde só para 
China, União Europeia, Estados Unidos e Argentina. Tem como grande 
característica a diversidade da pauta exportadora – que vai de petróleo a 
automóveis, de carne bovina ou de frango a máquinas pesadas (Valor Econômico, 
18 jan. 2022). 
 
 
Finanças Públicas 
 

 O Senado vai analisar na retomada dos trabalhos legislativos, em fevereiro, um 
projeto de lei que cria um programa de estabilização do preço do petróleo e 
derivados. O relator da proposta (PL 1.472/2021) é o senador Jean Paul Prates (PT-
RN), que também deverá assumir a relatoria de um projeto que muda a cobrança 
sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) (PLP 11/2020). 
Estima-se que as duas medidas reduzam em até R$ 3,00 o preço da gasolina para o 
consumidor final e em até R$ 20,00 o preço do botijão de gás.  
Fonte: Agência Senado. 
 

 As chuvas intensas em todo o país têm mobilizado os senadores. O presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco, lamentou em suas redes sociais o deslizamento que 
destruiu um casarão histórico em Ouro Preto (MG). Carlos Viana (PSD-MG) pediu 
ao Ministério da Infraestrutura prioridade para o reparo das rodovias mineiras, 
com orçamento extra. Paulo Rocha (PT-PA) disse que a bancada petista irá 
apresentar um projeto de lei para criar um fundo para ações de socorro a atingidos 
por desastres. Fonte: Agência Senado. 
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Semanal 13/01/22 a 19/01/2022)  
0427/06/2021) 

 
 O Senado vai analisar a Medida Provisória 1078/2021, que estabelece as condições 

para a realização de um novo empréstimo para o setor elétrico cobrir os prejuízos 
com a atual crise hídrica. O relator da Comissão Temporária Externa para averiguar 
as causas e efeitos da crise hidroenergética, senador José Aníbal (PSDB-SP), disse 
que a situação é dramática, especialmente por se tratar de um ano eleitoral. O 
diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone, negou que 
postergar o aumento tarifário e diluí-lo nos próximos anos seja uma forma de 
pedalada fiscal. Fonte: Agência Senado 
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Semanal 13/01/22 a 19/01/2022)  
0427/06/2021) 

 
Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) Projeção 2021/2022
(1

 

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

Indústria (nov.) -15,7 -13,4 -12,3 -12,1 -7.6 -5,9  
 

Comércio (nov.) -13,8 1,0 0,1 -8,1 -10,3 -9,3  
 

Serviços (nov.) -0,3 10,1 8,9 4,5 6,1 7,3  

 

Agricultura (dez.)
2
 4,4    4,4 4,4 4,4 

 

Exportações (dez.) 0,0 26,3 26,3  13,3 28,1 5,6 
 

Importações (dez.) 136,3 62,0 62,0  17,3 45,7 18,2 
 

ICMS (dez.)
3
 16,5 25,0 25,0  0,4 -1,6 6,5 

 

FPE (dez.)
3
 26,5 33,2 33,2  -6,9 -22,7 31,1 

 
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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