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BOLETIM DE CONJUNTURA SEMANAL – DE 14 a 20/07/2022 
 

CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 
 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) cortará novamente a previsão de crescimento 
econômico global em meio às repercussões da invasão da Ucrânia pela Rússia, 
paralisações relacionadas à Covid-19 na China e inflação mais alta.  

As perspectivas para este ano e o próximo serão rebaixadas no fim deste mês, quando o 
FMI divulgar uma atualização do relatório “Panorama Econômico Mundial”, disse a 
diretora-geral da instituição, Kristalina Georgieva, em um post de blog publicado dia 19.  
“As perspectivas permanecem extremamente incertas”, disse Georgieva. “Será um 2022 
difícil - e possivelmente um 2023 ainda mais difícil, com maior risco de recessão.” 

A inflação ao consumidor nos Estados Unidos avançou 1,3% em junho (9,1% na 
comparação anual), ante expectativa de 1,1%. A leitura foi fortemente influenciada por 
alimentos e energia, refletindo os desequilíbrios ainda presentes nas cadeias globais de 
suprimentos e os choques de commodities. Porém, também chamou atenção a aceleração 
dos núcleos, com alta anual de 5,9%. O cenário desafiador para inflação local também é 
evidenciado nos relatos dos diretores regionais do Federal Reserve (Fed), o Banco Central 
americano. Segundo o Livro Bege, representantes de todos os distritos identificaram uma 
aceleração significativa dos preços, principalmente relacionada a choques de 
commodities. Apesar de sinalizar preocupações em relação ao arrefecimento da demanda, 
a maior parte dos representantes espera que essas pressões inflacionárias sigam 
presentes até o fim do ano. 
 
O setor imobiliário norte-americano deu sinais adicionais de desaceleração em junho. As 
novas construções recuaram 2,0% no mês passado. Ainda que menos acentuada que a 
retração de 11,9% verificada em maio, a queda de junho ainda é reflexo do aperto das 
condições financeiras e preços mais elevados no setor imobiliário. As taxas hipotecárias 
têm demonstrado trajetória consistente de elevação, em meio à condução do aperto 
monetário pelo Fed, se somando aos gargalos nas cadeias de suprimentos e restrições na 
disponibilidade de mão-de-obra, pressionando os custos de produção. A desaceleração do 
setor em junho foi reforçada pelos dados de permissões para novas construções, que 
recuaram 0,6% em relação a maio. 

O superávit comercial da China em junho atingiu o recorde de US$ 97,94 bilhões, puxado 
pelo aumento nas exportações com o fim dos lockdowns em Xangai, que reabriu um dos 
portos mais movimentados do mundo.  
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As exportações subiram 17,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, 
movimentando US$ 331,2 bilhões. Já as importações subiram 1% em relação ao ano 
anterior em junho, menor do que o aumento de 4,1% em maio. Isso levou o superávit de 
junho bem acima do saldo positivo de US$ 78,8 bilhões registrado em maio e da 
expectativa de US$ 76,9 bilhões dos economistas.  

Ainda assim, economistas dizem que é improvável que a recuperação do comércio dure 
ante os aumentos das taxas de juros do Fede outros bancos centrais para esfriar a inflação 
que pesa sobre o crescimento global.  

O Produto Interno Bruto (PIB) chinês cresceu 0,4% no segundo trimestre, na comparação 
interanual, surpreendendo negativamente a expectativa do mercado (+1,2%). O resultado 
refletiu principalmente os impactos de cerca de dois meses de lockdown em Shanghai e 
do recrudescimento da pandemia em algumas províncias. Contudo, outros indicadores 
indicam melhor perspectiva da atividade na transição para o terceiro trimestre. Sempre na 
comparação interanual, de janeiro a junho, as vendas do varejo cresceram 3,1%, bem 
acima do esperado (+0,3%), no acumulado de janeiro a maio o varejo caiu 6,7%. A 
produção industrial acelerou de +0,7% para +3,9%, mas os investimentos em ativos fixos 
desaceleram de 6,2% para 6,1%. Olhando à frente, a economia chinesa deve 
gradualmente se recuperar dos fechamentos do segundo trimestre, mas o surgimento de 
novas linhagens da Ômicron, como a BA.2.75 e a BA.5, podem trazer um dilema para a 
condução das políticas anti-Covid e econômica do país. 
 
 
1.2  Cenário Nacional 

A proxy mensal do PIB elaborada e divulgada pelo Banco Central (BC) registrou queda de 
0,1% em maio, ante expectativa de alta de 0,1%. Apesar da surpresa negativa na margem, 
o resultado é compatível com um bom ritmo de crescimento do PIB; o índice registrou alta 
de 3,7% na comparação interanual e de 2,8% no trimestre móvel encerrado em maio. Para 
junho, os indicadores já conhecidos sugerem bom desempenho da indústria, enquanto o 
comércio ainda deve ter sido ajudado pelos saques extraordinários do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS). No mesmo sentido, o mercado de trabalho tem se mostrado 
aquecido e a taxa de desemprego segue recuando. A Bahia -1,5% em relação a abril e na 
comparação com maio/21 cresceu 7,3%. 

Já o Monitor do PIB da Fundação Getulio Vargas (FGV) aponta retração de 0,8% na 
atividade econômica em maio na comparação com abril, considerando-se dados com 
ajuste sazonal. Na comparação interanual a economia cresceu 4,4% em maio e 3,7% no 
trimestre móvel findo em maio. “Após três meses consecutivos de crescimento, a 
economia retraiu 0,8% em maio. A indústria, que havia crescido nos meses anteriores, 
após um início de ano ruim, voltou a apresentar queda. Outro importante destaque 
negativo foi o consumo das famílias. Na atual conjuntura, a e juros em patamares 
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elevados reduzem o poder de compra das famílias. Isso se reflete no consumo de 
produtos menos essenciais, como é o caso de semiduráveis e de duráveis, que perderam 
força e retraíram em maio”, afirma Juliana Trece, coordenadora da pesquisa FGV. 
 
Esse indicador, portanto, sinalizou uma desaceleração da atividade econômica no período, 
interrompendo uma sequência de três altas consecutivas. O crescimento de 4,4% na 
comparação interanual se justifica, essencialmente, pelo pior desempenho da indústria e 
do consumo privado, que recuaram 1,6% e 2,1%, respectivamente. Isso reflete altas na 
inflação e na taxa de juros, que têm impactado negativamente o poder de compra das 
famílias, como já dito pela coordenadora da pesquisa. Como resultado, as famílias vêm 
reduzindo o consumo de produtos menos essenciais, como bens duráveis e semiduráveis. 

A mediana das projeções do mercado para o crescimento da economia brasileira em 2022 
subiu pela terceira semana consecutiva, agora de 1,59% para 1,75%, no Relatório Focus, 
do Banco Central (BC), divulgado na segunda-feira (18) com estimativas coletadas até o 
fim da semana passada.  

Para 2023, o ponto-médio das expectativas para a expansão do Produto Interno Bruto 
(PIB) manteve-se em 0,50%. Para 2024, permaneceu em 1,80%.  

A dívida bruta do governo geral, considerada por diversos economistas o principal 
indicador de estoque do endividamento público, deve subir aproximadamente seis pontos 
percentuais do PIB até 2031. É o que mostram projeções da Instituição Fiscal 
Independente (IFI). “O cenário base da IFI considera um crescimento gradual da dívida 
bruta do governo geral como proporção do PIB”, disse, no Relatório de Acompanhamento 
Fiscal (RAF) de julho.  

No cenário base, a dívida bruta sobe dos 78,3% (sempre em relação ao PIB) registrados em 
abril deste ano até 84,7% no fim de 2031. Em maio, a IFI projetava que o indicador 
permaneceria ao redor de 80% nos próximos anos, terminando 2031 em 80,9%.  

A Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) obteve uma vitória importante na 
Justiça, assegurando a vigência do Reiq, programa que reduz as alíquotas do Programa de 
Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) sobre matérias-primas de primeira e segunda geração petroquímica, entre abril e 
junho. Com isso, R$ 200 milhões em impostos já recolhidos voltarão ao caixa das 
empresas do setor, incluindo a Braskem, a maior delas.  

Instituído em 2013 com o objetivo de melhorar as condições de competitividade do setor 
e com data para terminar, o Regime Especial da Indústria Química está em risco há pelo 
menos um ano. Em julho de 2021, depois de muita queda de braço entre setor, Congresso 
e governo, a lei 14.183/21, que nasceu de medida provisória (MP 1.034/21), garantiu uma 
transição de quatro anos, até 2025, para encerramento do incentivo.  

https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/braskem/
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Na virada do ano, contudo, o governo editou nova medida provisória, a 1.095/21, 
extinguindo imediatamente o benefício. A Abiquim questionou judicialmente a MP, por 
considerá-la inconstitucional - a Constituição veda a reedição dessas medidas dentro do 
mesmo ano. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) teve o mesmo entendimento 
e concedeu liminar à entidade e suas associadas, suspendendo seus efeitos.  

1.3 Cenário Baiano 

O processo de venda da petroquímica Braskem, que tem como acionistas o grupo 
Novonor (ex- Odebrecht) e Petrobras, emperrou novamente. Fontes a par do assunto 
afirmaram que os dois sócios pouco têm se movimentado para que a negociação avance, 
em boa parte porque o mercado não está favorável a uma oferta de ações.  

Mas questões internas na Petrobras, incluindo a mudança na presidência, e incertezas 
quanto à estratégia da estatal retiraram a venda da Braskem da pauta prioritária, ao 
menos por enquanto. Na Novonor, que é assessorada pelo Morgan Stanley, não houve 
definição de um novo cronograma após a suspensão da oferta de ações preferenciais em 
janeiro.  

Um estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) mostra que o valor da cesta básica subiu mais de 12,0% em Salvador desde o 
início do ano, atingindo o valor de R$ 580,82. A capital baiana apresentou o segundo 
menor valor na pesquisa, ficando somente atrás de Aracaju (SE).  
 
De acordo com o estudo do Dieese, em junho de 2022, a cesta básica da capital baiana 
apresentou alta de 0,34% em relação a maio. Em comparação ao mesmo mês em 2021, a 
cesta acumulou elevação de 24,29%. 

A Acelen, empresa que controla a Refinaria de Mataripe, tornou-se a maior exportadora 
da Bahia e no 1º semestre de 2022 exportou quase 1,87 bilhões de dólares, representando 
28% do total das exportações. A Refinaria de Mataripe, mais que dobrou o volume 
exportado de derivados de petróleo. A soja, que liderava as exportações baianas até 2021, 
ficou em segundo lugar com vendas de 1,5 bilhão de dólares, representando cerca de 22% 
de tudo que a Bahia exporta. 

O agronegócio baiano encerra o primeiro semestre com números recordes nas 
exportações, cujas vendas atingiram US$ 2,3 bilhões, 26,1% a mais do que em igual 
período anterior. O terceiro maior produto da pauta baiana de exportação são os 
produtos químicos e petroquímicos, representando 12% do total, seguido dos minerais, 
produtos metalúrgicos e algodão. 

https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/braskem/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/petrobras/
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A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 

 
          Agropecuária 

 Enquanto a colheita do milho plantado em sequeiro está sendo finalizada, o Oeste 

Baiano se prepara para colher, também, o cereal cultivado em áreas irrigadas. Esta 

cultura é a segunda mais importante da região e do Brasil. De acordo com dados 

do segundo levantamento realizado pelo Conselho Técnico da Associação de 

Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), foram plantados 210 mil hectares de 

milho no Oeste da Bahia, com produtividade em torno de 170 sacas por hectare e 

o volume total de 1.93 milhão de toneladas do grão na safra 2021/2022 (Aiba, 

14/07/2022). 

 
 “O milho teve um início de ano muito bom, mas sofreu excesso de chuva, o que 

contribuiu para o aumento de doenças ocasionadas pela alta umidade, além da 

perda de nutrientes, o que possibilitou consequentemente a diminuição do que 

era esperado”, explica o gerente de agronegócio e infraestrutura da Aiba, Luiz 

Stahlke, que ainda avalia que a produção de milho na safra 2021/22, “teve uma 

diminuição da produtividade em torno de 10%, mas foi compensada pela 

ampliação da área, em 24% proporcionando um aumento de produção de 9,8%” 

(Aiba, 14/07/2022). 

 
 Apesar da queda na produtividade registrada neste ano – de 180 para 170 

sacas/ha -, por conta dos fatores supracitados, há boas perspectivas para o cultivo 

do milho no Brasil. Isto ainda depende da manutenção dos preços do cereal no 

mercado de commodities e os efeitos da redução da oferta de grãos relacionada à 

crise na Ucrânia (Aiba, 14/07/2022). 

 
 Vale ressaltar que, parte do milho produzido no Brasil, segundo a Companhia 

Nacional de Abastecimento (Conab), é destinada à exportação, tendo como 

principais compradores, em milhões de toneladas no ano de 2020, Irã (4,4), Japão 

(4,2) e Vietnã (3,7), segundo informações fornecidas pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Mapa). Mas o mercado interno absorve parte 

significativa da produção, que é utilizada na nutrição de aves, suínos e bovinos. 

Além do produto em grão, a agroindústria brasileira transforma e exporta o milho 

como amidos, féculas, farinhas de cereais, grumos, sêmolas e pellets de cereais 

(Aiba, 14/07/2022).  
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Indústria 
 

 A falta ou o alto custo das matérias primas segue como principal problema 

enfrentado pelas indústrias brasileiras pelo oitavo trimestre consecutivo, 

assinalado por 52,8% das empresas no segundo trimestre de 2022, de acordo com 

a Sondagem Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Entretanto, ao 

longo das últimas sondagens, os empresários têm reduzido as assinalações para 

esse item. A elevada carga tributária segue em segundo lugar no ranking dos 

principais problemas, sendo assinalada por 30,9% dos empresários industriais. Esse 

resultado foi praticamente o mesmo do trimestre anterior (CNI, 15/07/2022). 

 

 Por sua vez, ainda de acordo com a pesquisa da CNI, as taxas de juros elevadas 

apresentaram, pela quinta vez consecutiva, um aumento nas assinalações, 

passando a ocupar a terceira posição do ranking, com 24,3%. É o maior valor 

percentual assinalado para esse problema desde o quarto trimestre de 2016, 

quando foi assinalado por 27,9% dos respondentes. Essa percepção por parte dos 

empresários permanece relacionada ao cenário econômico do país, já que, diante 

do aumento da inflação, o Banco Central continua fazendo reajustes consecutivos 

na taxa Selic (CNI, 15/07/2022). 

 
 A pesquisa também retrata os principais indicadores do desempenho da indústria 

no mês de junho. Houve estabilidade da produção industrial e da utilização da 

capacidade instalada, além de alta do emprego. Os estoques seguem ajustados ao 

planejado, o otimismo dos empresários manteve-se difundido em julho e a 

intenção de investimento mostrou leve queda (CNI, 15/07/2022). 

 
 O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) ficou estável na passagem de 

junho para julho de 2022 e permanece em 57,8 pontos. O indicador da CNI varia 

entre 0 e 100 pontos, com uma linha de corte em 50 pontos. Dados acima dessa 

linha indicam confiança e abaixo, falta de confiança. Foram ouvidas 1.571 

empresas, das quais 619 de pequeno porte, 584 de médio porte e 368 de grande 

porte, nos primeiros sete dias de julho (CNI, 14/07/2022). 

 
 Entre os dados que compõem o Icei, o Índice de Condições Atuais recuou 

levemente, com uma queda de 0,4 ponto para 51,1 pontos. O Índice de 

Expectativas ficou praticamente estável, com uma variação de 0,1 ponto para 61,1 

pontos. Ao permanecer significativamente acima da linha divisória de 50 pontos, o 

índice demonstra a continuidade do otimismo elevado da indústria para os 

próximos seis meses (CNI, 14/07/2022). 
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 O mês de julho de 2022 registrou queda da confiança para a maior parte dos 

setores industriais (em 18 de 29 setores), de acordo com o Índice de Confiança do 

Empresário Industrial - Resultados Setoriais, da CNI. Esse resultado também se 

observou em quatro das cinco regiões do Brasil e em todos os portes de indústria 

(pequenas, médias e grandes empresas). As maiores quedas da confiança se 

concentraram nos setores: Biocombustíveis (-5,1 pontos), Produtos farmoquímicos 

e farmacêuticos (-4,1 pontos) e Serviços especializados para construção (-3,8 

pontos). Já os maiores avanços da confiança aconteceram nos setores: Obras de 

infraestrutura (2,3 pontos), Bebidas (2,0 pontos) e Couro e artefatos de couro (1,5 

pontos). Os setores em que a confiança não variou foram: Produtos de madeira e 

Produtos diversos (CNI, 20/07/2022). 

 
 
Comércio Varejista 
 

 Em maio, o resultado da Pesquisa Mensal de Comércio Varejista (PMC) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ficou abaixo do esperado. O varejo 
restrito cresceu 0,1% no mês, mostrando estabilidade em relação a abril, 
marcando uma contratação interanual de -0,2%. Já o ampliado, que inclui material 
de construção e veículos, partes e peças registrou alta de 0,2% ante abril, e queda 
de 0,7% no interanual (FGV IBRE, 14/07/2022). 

 
 Os comportamentos de alguns segmentos chamaram atenção. O segmento de 

Tecidos, vestuário e calçados registrou o caminho oposto da evolução do comércio 
varejista no agregado, com três meses de crescimento em relação ao mês anterior 
(3,5% em maio, 2,0% em abril, e 0,3% em março), registrando alta de 12,9% no 
acumulado em 12 meses. Artigos farmacêuticos e de perfumaria registraram 
comportamento similar, com variação, respectivamente, de -3,9%, 1,0% e 3,6%, 
somando 6,5% no anualizado (FGV IBRE, 14/07/2022). 
 

 Um estudo do Dieese mostra que o valor da cesta básica subiu mais de 12,0% em 
Salvador desde o início do ano, atingindo o valor de R$ 580,82. A capital baiana 
apresentou o segundo menor valor na pesquisa, ficando somente atrás de Aracaju 
(SE) (ATARDE, 15/07/2022). 
 

 De acordo com o estudo do Dieese, em junho de 2022, a cesta básica da capital 
baiana apresentou alta de 0,34% em relação a maio. Em comparação ao mesmo 
mês em 2021, a cesta acumulou elevação de 24,29% (ATARDE, 15/07/2022). 
 

 O estudo do Dieese apontou que entre os 12 produtos que compõem a cesta 
básica, oito tiveram aumento nos preços médios em junho, na comparação com 
maio: feijão carioquinha (8,33%); leite integral (4,75%), pão francês (3,36%); 
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banana (2,47%); café em pó (2,33%); manteiga (2,08%); farinha de mandioca 
(1,00%) e açúcar cristal (0,92%). Os quatro produtos que apresentaram redução no 
preço médio foram: tomate (-4,61%); arroz agulhinha (-3,09%); carne bovina de 
primeira (-1,88%) e óleo de soja (-1,77%) (ATARDE, 15/07/2022). 
 

 Na análise dos últimos 12 meses foram registradas elevações em 11 dos 12 
produtos da cesta: tomate (73,21%); café em pó (73,03%); banana (40,67%); óleo 
de soja (37,00%); feijão carioquinha (34,77%); açúcar cristal (34,56%); farinha de 
mandioca (31,60%); pão francês (30,32%); manteiga (22,06%); leite integral 
(20,40%); carne bovina de primeira (3,84%) e arroz agulhinha (-10,61%) (ATARDE, 
15/07/2022).  
 

 Em maio, o consumo das famílias se manteve forte, segundo dados divulgados 
pelo IBGE, em função do crescimento de 0,9% no volume de serviços. Já as vendas 
no varejo, que incluem automóveis e materiais de construção, cresceram 0,2% no 
quinto mês do ano (ALSHOP, 18/07/2022).  
 
Serviços & Turismo 
 
 

 A Alliar Medicina Diagnóstica firmou contrato para atuação conjunta com a Philips 
Medical Systems em parcerias público-privadas (PPPs). De acordo com a Alliar, o 
objetivo é ampliar a capilaridade da oferta de serviços de diagnóstico por imagem 
e análises clínicas. As duas companhias já são sócias em PPP por meio da RBD 
Imagem, controlada da Alliar, que atua em onze hospitais da rede de saúde da 
Bahia e já realizou mais de 2,2 milhões de exames no Sistema Único de Saúde 
(SUS). A Alliar destaca que a RBD Imagem conta com central remota de laudos que 
opera 24 horas por dia, com 100 médicos radiologistas. Segundo a companhia, a 
PPP “se tornou modelo de eficiência e bons resultados” (Valor econômico). 

 
 A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que em 1º de julho contrariou as 

objeções do governo federal e declarou a constitucionalidade da Lei 14.172/2021, 
pode garantir R$ 3,5 bilhões em investimentos no acesso à internet nas escolas 
públicas do país. O marco legal obriga a transferência dos recursos a Estados e 
municípios e deve ajudar no avanço digital do país (Valor econômico). 
 

 As contrapartidas do leilão de 5G, realizado no ano passado, prometem outros R$ 
3,1 bilhões para a expansão da tecnologia 4G para as escolas públicas, de acordo 
com o ConexisBrasil, entidade que representa as operadoras de telecomunicação 
do país. Elas podem tirar 19.782 escolas de uma espécie de apagão de 
conectividade, além de ampliar a velocidade na grande maioria dos colégios e 
ajudar na democratização digital (Valor econômico). 
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 As iniciativas governamentais ainda não chegam a tanto. Uma parceria dos 
ministérios da Educação e das Comunicações desenvolve desde o ano passado o 
programa Internet Brasil. O objetivo é levar conexão à internet e inclusão digital 
para alunos da rede pública de ensino básico, oriundos de famílias inscritas no 
Cadastro Único (CadÚnico), mas as metas são graduais (Valor econômico). 

 
 A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) formatou um modelo a partir da 

experiência adotada durante a pandemia de Covid-19, que garantiu chips para que 
alunos vulneráveis, sem acesso à banda larga, não perdessem a conexão com a 
internet. Empresas como Algar Telecom, Claro e Oi participaram do programa que, 
até 2021, atendeu 160 mil alunos de educação superior (Valor econômico). 
 

 A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou ontem redução nas contas 
de luz de dez distribuidoras de energia do Brasil. A revisão tarifária extraordinária 
de 2022 ocorre duas semanas após o governo sancionar a lei 14.385/22 para 
devolução integral do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
calculado na base de cálculo do PIS/Cofins recolhidos pelas distribuidoras (Valor 
econômico). 
 

 Até maio, os reajustes aprovados pela agência reguladora estavam, em média, em 
18%, porém em alguns casos, os acréscimos chegaram a quase 25% para 
consumidores residenciais, como no caso da Enel Ceará. Ao todo, há um saldo de 
cerca de R$ 48 bilhões em créditos tributários para serem usados, por conta dos 
impostos pagos a mais pelos consumidores na tarifa de energia (Valor econômico). 
 

 As concessionárias que tiveram redução foram a Energisa Borborema, na Paraíba, 
com redução média de 5,26%; Enel Rio, com redução de 4,22%; CPFL Santa Cruz, 
São Paulo, Minas Gerais e Paraná, com redução de 2,32%; CPFL Paulista, em São 
Paulo, com redução de 2,44%; Energisa Sergipe, em Sergipe, com redução de 
4,47%; Enel CE, no Ceará, com redução de 3,01%; Neoenergia Coelba, na Bahia, 
com redução de 0,5%; Neoenergia Cosern, no Rio Grande do Norte, com redução 
de 1,54%; Neoenergia Pernambuco, em Pernambuco, com redução de 4,07%; e 
Sulgipe, em Sergipe, com redução de 4,88% (Valor econômico). 
 

 
 Ampliar a experiência do viajante com a compra de passagens rodoviárias digitais, 

em canais próprios e portais, é a estratégia da Viação Águia Branca para ganhar 
espaço na recuperação do mercado de turismo após o auge da pandemia. “Hoje, 
em alguns mercados, o digital chega a representar 70% das vendas”, diz Paula 
Corrêa, CEO da empresa, em entrevista ao Liderança Digital, que vai ao ar às 
sextas-feiras no site e nos canais sociais do Valor (Valor econômico). 
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 Depois de concluir a aquisição da brasileira Stays.net, empresa de gestão de 
reservas para donos de imóveis em plataformas como Booking, Airbnb e Expedia, a 
Decolar deve ampliar os negócios no segmento de aluguéis de temporada. A 
informação é de Ivan Marenco, vice-presidente da área de aluguel para férias na 
Decolar. O setor foi fortalecido pelo “home office” e tem atraído investimentos de 
grupos como CVC Viagens, que no fim do ano passado elevou de 69% para 100% a 
fatia na VHC, companhia especializada no aluguel de curto prazo e na 
administração de propriedades para temporadas (Valor econômico). 
 

 Atualmente, a Decolar tem 420 mil residências do segmento em todo o mundo, 
sendo aproximadamente 70 mil na América Latina. Com a aquisição da Stays.net, 
anunciada em março e concretizada no início do mês, a empresa adiciona mais 20 
mil residências ao seu portfólio. “Queremos, nos próximos três anos, multiplicar o 
número de propriedades da Stays por cinco", disse o executivo. A entrada da Stays 
no portfólio coloca a Decolar perto da sua meta de fechar 2022 com 100 mil 
propriedades na sua plataforma na América Latina (Valor econômico). 
 

 De acordo com o executivo, plataformas de gerenciamento de aluguel como a 
Stays têm pouca penetração na região, ao contrário de outros mercados. “Na 
América Latina o segmento não é tão maduro ainda. Vemos que apenas 10% das 
propriedades de aluguel de temporada trabalham com gerenciadores. Quando 
olhamos para mercados mais maduros, como Europa, essa penetração é de 50%. 
Esse gap é uma oportunidade grande que vemos para a Stays e Decolar”, disse. 
Com essa estratégia no horizonte, a Decolar comprou 51% de participação na 
empresa por R$ 15 milhões. A Stays opera basicamente no Brasil, mas Marenco 
disse que há estudos para ampliar seu escopo para o México em um primeiro 
momento. Outros mercados como Colômbia e Argentina também estão no radar 
(Valor econômico). 
 

 De acordo com um estudo realizado pela Deloitte em 2021, 43% dos viajantes 
optaram por um aluguel temporário durante a pandemia. Desse total, três em 
cada quatro mantiveram essa opção após o arrefecimento da crise sanitária. Dados 
da Decolar mostram que, em média, o segmento tem uma tarifa 10% menor do 
que a hotelaria convencional (Valor econômico). 
 
Comércio Exterior 
 

 O forte aumento das importações baianas dos Estados Unidos, com crescimento 
também das exportações, levou a um crescimento nas trocas entre as regiões no 
primeiro semestre do ano. A corrente de comércio da Bahia (soma de exportações 
e importações) com os Estados Unidos atingiu US$ 2,83 bilhões entre janeiro e 
junho de 2022, alta de 82,6% ante o mesmo período de 2021. Esse mesmo 
movimento ocorre nacionalmente com aumento das trocas em 43,2%. Segundo a o 
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monitor da Câmara Americana de Comércio no país (Amcham Brasil) “O comércio 
bilateral entre Brasil e Estados Unidos continua com dinamismo bastante forte”. 
Tivemos um crescimento disseminado nos principais produtos.  
 

 A crescente dependência do Brasil de medicamentos importados levou a indústria 
farmacêutica nacional a encaminhar aos pré-candidatos à presidência da República 
um pacote de propostas para fomentar a produção local de remédios e matérias-
primas. Intitulado como “Melhorar a Saúde no Brasil - Propostas da Industria”, o 
documento fornece alternativas de aperfeiçoamento das regras do setor e 
incentivo à inovação e novos investimentos. “A saída não é restringir a importação, 
mas aproveitar melhor a base produtiva já instalada e concentrar aqui a geração 
de valor”, defende Reginaldo Arcuri, presidente-executivo do Grupo FarmaBrasil, 
que representa a indústria farmacêutica brasileira que atua em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação e assina o documento. De janeiro a maio, segundo 
levantamento da entidade, as compras externas de medicamentos cresceram 35% 
em comparação às médias de 2020 e 2021, alcançando US$ 4,29 bilhões em 
valores absolutos neste ano. Frente aos anos anteriores (2015 a 2019), o salto é 
mais expressivo, de 56% (Valor Econômico, 18/07/22). 
 

 As exportações baianas de frutas alcançaram 61 milhões de toneladas no primeiro 
semestre do ano, - crescimento de 1%, volume levemente superior  ao mesmo 
intervalo de 2021, informou. A receita com os embarques caiu 9,4%, para US$ 63,8 
milhões. A diminuição da oferta de manga, principal produto do setor na pauta 
baiana, foi a principal razão da queda das vendas ao exterior no período. O volume 
dos embarques de manga, recuou 13,5%, para 25,3 mil toneladas, no primeiro 
semestre, e a receita caiu 26,3%, para US$ 22,6 milhões. As chuvas no Vale do São 
Francisco afetaram a produtividade e a qualidade dos frutos, o que reduziu o 
volume das exportações e provocou a queda dos preços no mercado externo.  
 

 Apesar dos entraves logísticos nos portos e da quebra de safra no ano passado, a 
receita dos exportadores de café alcançou o recorde de US$ 8,1 bilhões no ano-
safra 2021/22 (julho do ano passado a junho último). Em balanço divulgado, pelo 
Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), foi informado que o 
faturamento aumentou 38,7% em comparação ao ciclo anterior. Apesar do recuo 
de 13,3% no volume, para 39,589 milhões de sacas, a receita foi sustentada pelos 
preços - e os exportadores avaliaram bem o ano-safra. A média da saca vendida 
ficou em US$ US$ 233 no primeiro semestre deste ano, um avanço de 74%. O 
presidente do Cecafé, Günter Häusler, destacou que os embarques se mantiveram 
próximos da média de 39,48 milhões de sacas das últimas cinco temporadas. Na 
Bahia as receitas cresceram 70,2% no primeiro semestre em relação a igual 
período do ano anterior, embora o incremento do volume embarcado tenha sido 
modesto: 0,13%. 
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 Apesar da grande expectativa que voltou a rondar o setor produtivo e o mercado 
de grãos no país, com a notícia veiculada pela agência Reuters de que a China vai 
concluir a assinatura do acordo de quarentena para viabilizar o início da 
importação de milho brasileiro, os embarques do cereal só poderão começar 
efetivamente em 2023, informou o secretário de Defesa Agropecuária do 
Ministério da Agricultura, José Guilherme Leal. “O protocolo prevê a necessidade 
de monitoramento e informação sobre a produção. Como não fizemos o 
acompanhamento para a atual segunda safra de milho, reafirmo que a exportação 
só será viabilizada a partir da safra de verão 2022/23, que terá que ser monitorada, 
com os exportadores habilitados”, explicou (Valor Econômico, 14/07/22). 
 

 A Acelen, empresa que controla a Refinaria de Mataripe, tornou-se a maior 
exportadora da Bahia e no 1º semestre de 2022 exportou quase 1,87 bilhões de 
dólares, representando 28% do total das exportações. A Refinaria de Mataripe, 
mais que dobrou o volume exportado de derivados de petróleo. A soja, que 
liderava as exportações baianas até 2021, ficou em segundo lugar com vendas de 
1,5 bilhão de dólares, representando cerca de 22% de tudo que a Bahia exporta. O 
agronegócio baiano encerra o primeiro semestre com números recordes nas 
exportações, cujas vendas atingiram US$ 2,3 bilhões, 26,1% a mais do que em igual 
período anterior. O terceiro maior produto da pauta baiana de exportação são os 
produtos químicos e petroquímicos, representando 12% do total, seguido dos 
minerais, produtos metalúrgicos e algodão. 
 

 As exportações do agronegócio brasileiro continuaram aquecidas e renderam US$ 
15,7 bilhões em junho, 31,2% mais que no mesmo mês do ano passado, segundo 
dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) compilados pelo Ministério da 
Agricultura. Foi um novo recorde, mais uma vez influenciado pelos elevados preços 
das commodities em geral no mercado internacional. Em comunicado, o ministério 
realçou que, embora tenha recuado 4,7% entre os meses de maio e junho, o índice 
de preços de alimentos do Banco Mundial subiu 22,8% em junho ante o mesmo 
mês de 2021, e que mais ou menos o mesmo movimento foi observado no índice 
de preços de alimentos da FAO, o braço das Nações Unidas para agricultura e 
alimentação. “Ou seja, apesar de um aparente arrefecimento na inflação de 
alimentos, captada por ambos os índices, os preços internacionais permanecem 
em patamares bastante elevados” (Valor Econômico, 15/07/22). 
 
 
Finanças Públicas 

 
 Segundo análises da IFI, as últimas ações do governo federal na área fiscal tendem 

a comprometer a credibilidade da política fiscal, trazendo consequências negativas 
para o crescimento econômico e as taxas de juros de equilíbrio. 
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 Os dados analisados sobre o segundo semestre do ano sinalizam que as restrições 
monetárias sobre a demanda agregada e a menor dinâmica do crescimento 
mundial terão impacto negativo sobre o desempenho da economia, estimando um 
crescimento do PIB de 1,4% em 2022, e  0,7% em 2023.   

 De outro modo, na comparação com o trimestre do ano anterior houve expansão 
de 1% do PIB no primeiro trimestre deste ano. Dados positivos da indústria, do 
comércio e serviços, além da recuperação no mercado de trabalho sugerem 
expansão do PIB no segundo trimestre. 
    

 Com o impacto da Lei Complementar 194/2022 que limita a cobrança do ICMS 
sobre combustíveis, a estimativa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA foi revisada de 8,6% para 7,4% para este ano.  
 
 

 A definição de um limite permanente para as alíquotas do ICMS sobre bens 
essenciais: combustíveis, energia elétrica e telecomunicações devem reduzir a 
inflação corrente. No entanto, os efeitos da recomposição das alíquotas dos 
impostos federais em janeiro de 2023 sinalizam para aumento da taxa de variação 
de 4,2% para 4,8%. 
 

 Os dados apontam para um resultado primário do governo central superavitário, 
com alcance previsto em junho, em R$ 53,9 bilhões e R$ 72,4 bilhões em 12 meses. 
Vale dizer que em junho a arrecadação manteve-se em crescimento Dentre alguns 
desempenhos de destaque elencam-se o Imposto de Renda, a Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL), concessões/permissões e dividendos/participações. 
Apesar da meta de déficit primário do governo central ter sido fixada em R$ 65,9 
bilhões, a dinâmica de mudança no teto de gastos pode superar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp194.htm
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2022 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) Projeção 2022
(1)

 

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

Indústria (abr.) 22,0 5,2 -6,9 11,4 6,1 5,3   

 

Comércio (abr.) -4,9 -2,7 -2,8 -5,4 -4,1 -2,3   
 

Serviços (abr.) 14,6 14,2 15,9 9,3 10,6 11,4   

 

Agricultura (maio)
2
 8,2     8,2 8,2 8,2 

 

Exportações (maio) 17,6 48,1 40,9   12,1 8,3 8,5 
 

Importações (maio) 131,7 66,3 72,6   15,4 85,2 50,1 
 

ICMS (maio)
3
 11,3 16,1 19,9   15,5 12,6 0,1 

 

FPE (maio)
3
 22,5 24,5 31,9   26,5 52,5 7,1 

 
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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