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CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 
 

O banco central da Argentina elevou a taxa de juros básica do país em 2 pontos 
percentuais, para 44,5%. Esse é o terceiro aumento este ano, com os bancos atentos à 
disparada da inflação e ao choque de oferta global. 
 
O banco central disse que buscará colocar a taxa referencial na trajetória de "retornos 
reais positivos sobre investimentos em moeda local e preservar a estabilidade monetária e 
cambial", indicando mais altas com a inflação acima de 52% em 12 meses, uma das mais 
altas do mundo. 
 
A Argentina, importante produtor de grãos, fechou recentemente um acordo de US$ 45 
bilhões com o Fundo Monetário Internacional (FMI), com metas econômicas atreladas, 
incluindo mudança para taxa de juros real positiva. 
 
Segundo a autoridade monetária - banco central da Argentina - o cenário global de 
aumento dos preços dos grãos e energia está impactando a inflação doméstica. "A 
economia mundial está enfrentando um choque de oferta que se traduz em aumentos 
extraordinários dos preços de todas as commodities e outros importantes produtos da 
cadeia de produção",. 

O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, aumentou as taxas de juros do 
país em 0,25 ponto percentual, para o patamar de 0,25% a 0,50%. É a primeira alta desde 
dezembro de 2018. O Fed também indicou que as taxas de juros devem atingir um 
intervalo entre 1,75% e 2% até o final deste ano, o que significaria um aumento de 0,25 
ponto percentual a cada reunião restante de 2022. 

Como destacou o comunicado do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em 
inglês) "a inflação permanece elevada, refletindo os desequilíbrios de oferta e demanda 
relacionados à pandemia, os preços mais altos de energia e as pressões mais amplas sobre 
os preços". Acrescentou ainda que "a invasão da Ucrânia pela Rússia está causando 
enormes dificuldades humanas e econômicas", disse o Fomc. "As implicações para a 
economia dos Estados Unidos são altamente incertas, mas no curto prazo a invasão e os 
eventos relacionados provavelmente criarão uma pressão adicional na inflação e pesarão 
na atividade econômica". 

O Fed ainda indicou que a inflação deve ficar acima da meta de 2%, permanecendo em 
4,1% ao longo deste ano e caindo apenas para 2,3% até 2024. O crescimento econômico 
foi projetado em 2,8% este ano, uma queda acentuada ante a previsão de 4,0% feita em 
dezembro. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/03/18/argentina-ratifica-novo-acordo-de-us-45-bilhoes-com-fmi.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/03/18/argentina-ratifica-novo-acordo-de-us-45-bilhoes-com-fmi.ghtml
https://g1.globo.com/tudo-sobre/fed/
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A crise na Ucrânia pode cortar mais de um ponto percentual do crescimento global este 
ano e acrescentar 2,5 pontos à inflação, estimou a Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) no dia 17, pedindo aumentos dos gastos de governos 
em resposta à crise. Aumentos bem direcionados de gastos governamentais dos países da 
OCDE na ordem de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) podem reduzir o impacto 
econômico da guerra em cerca de metade sem aumentar de forma significativa a inflação, 
disse a OCDE. 

Com a Europa fortemente dependente das importações de energia russa, o impacto 
negativo da guerra à economia da zona do euro pode chegar a 1,4%, enquanto nos 
Estados Unidos seria de cerca de 0,9%, estimou a OCDE em uma análise das 
consequências econômicas da guerra. 

Embora Rússia e Ucrânia respondam por apenas 2% do PIB global, os dois países têm 
impacto enorme sobre os mercados de energia e commodities, já que são importantes 
produtores de matérias-primas usadas em tudo, de catalisadores a carros e fertilizantes. 
Os países beligerantes representam 30% das exportações mundiais de trigo, 20% de 
milho, fertilizantes minerais e gás natural, e 11% do petróleo, segundo a OCDE. 

Como os saltos nos preços de energia e commodities apresentam nova pressão sobre a 
inflação já elevada, a OCDE disse que os bancos centrais devem se focar na normalização 
da política monetária, embora um ritmo mais lento seja justificado em países onde as 
consequências econômicas da guerra sejam piores. 

Em seu último relatório sobre perspectivas econômicas, divulgado em dezembro, a OCDE 
estimou um crescimento de 4,5% na economia mundial em 2022. 

 

1.2 Cenário Nacional 

A atividade econômica registrou queda de 0,99% em janeiro de 2022 ante o mês anterior, 
de acordo com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br),  divulgado 17 
pela autoridade monetária. O mercado previa uma queda de 0,25% no período.  Em 
relação ao mesmo mês do ano anterior, o indicador variou 0,01 e, em 12 meses, 4,73%. 
 
Os principais setores da atividade econômica, cujos dados foram divulgados ao longo da 
última semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), já vinham dando 
sinais de desaceleração no primeiro mês do ano. 
 
Os serviços, por exemplo, que representam cerca de 70% do PIB, interromperam dois 
meses de alta em janeiro, com leve recuo de 0,1%. Já a indústria foi marcada pela perda 
de dinamismo e queda disseminada entre seus segmentos no período, com retração de 
2,4% na produção, o que eliminou grande parte do avanço de 2,9% registrado em 
dezembro de 2021. O setor ainda é afetado pela desarticulação das cadeias produtivas, 
por conta da pandemia, e pelo encarecimento dos custos de produção. 
 
De uma forma geral, a economia vem sentindo mais forte os impactos dos juros e da 
inflação em alta, o que freia a atividade e deixa os consumidores e empresas mais 
contidos. 
 

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/ibc-br/
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Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), 
divulgada pelo IBGE, mostram que a taxa de desocupação caiu para 11,2% no trimestre 
encerrado em janeiro, recuo de 0,9 ponto percentual na comparação com o trimestre 
anterior, encerrado em outubro. É a menor taxa para o período desde 2016, quando 
registrou 9,6%. Já população desocupada foi de 12 milhões de pessoas, queda de 6,6% na 
mesma comparação, o que representa uma redução de 858 mil pessoas. 
 
No confronto com o mesmo período do ano anterior, a queda no percentual de 
desocupados é de 18,3%, o que representa 2,7 milhões de pessoas a menos em busca de 
trabalho. A pesquisa também mostra que aproximadamente 95,4 milhões de pessoas 
estavam ocupadas, uma alta de 1,6%. Já o nível da ocupação (percentual de pessoas 
ocupadas na população em idade de trabalhar) foi estimado em 55,3%, mais 0,7 ponto 
percentual frente ao trimestre anterior. 
 
De acordo com a coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana Beringuy, o 
setor de comércio influenciou positivamente o resultado. “A expansão do comércio indica 
a manutenção da tendência de crescimento dessa atividade, principalmente, a partir do 2º 
semestre de 2021. No trimestre atual, a população ocupada no Comércio, reparação de 
veículos automotores e motocicletas (18,4 milhões de pessoas) já supera a registrada no 
período pré-pandemia (trimestre móvel de dez-jan-fev de 2020)”, afirma. 
 
O número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado (exceto 
trabalhadores domésticos) foi de 34,6 milhões de pessoas, uma alta de 2% contra o 
trimestre anterior, o que representa mais 681 mil pessoas. Entre as atividades, destacou-
se o crescimento da carteira de trabalho no trimestre atual no comércio e na indústria. 
 
No que diz respeito à informalidade, janeiro registrou 38,5 milhões de trabalhadores 
informais (40,4% da população ocupada), taxa menor que a do trimestre anterior (40,7%) 
e maior que o mesmo período do ano passado (39,2%). 
 
Já o rendimento real habitual voltou a cair: menos 1,1% em relação ao último trimestre e 
uma queda ainda maior, de 9,7%, frente ao mesmo trimestre de 2021, ficando em R$ 
2.489 de média. Nenhuma categoria apresentou alta no rendimento. “A retração dos 
rendimentos, que costuma ser associada ao trabalhador informal, esteve disseminada 
para outras formas de inserção e não apenas às relacionadas à informalidade”, explica a 
coordenadora Beringuy. 
 
A Pnad com os resultados do trimestre novembro-dezembro-janeiro também mostra alta 
no número de empregados sem carteira assinada no setor privado. Ao todo, foram 12,4 
milhões de pessoas, um aumento de 3,6% ou 427 mil pessoas em relação ao trimestre 
anterior. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a alta é de 19,8% ou 
mais 2 milhões de pessoas. 
 
O  Ministério da Economia reduziu a estimativa para a expansão da atividade neste ano e 
elevou sua previsão de inflação, estimando novo estouro da meta em 2022. As 
informações constam do Boletim Macrofiscal, divulgado no dia 17 pela Secretaria de 
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Política Econômica. 
 
Para 2022, a estimativa do governo para o PIB caiu de 2,1% para 1,5%. Mesmo com a 
redução, a expectativa do Ministério da Economia para a economia brasileira segue acima 
da previsão do mercado, que é de crescimento de  0,49%. Para o ano de 2023, a área 
econômica manteve em 2,5% a sua estimativa para o crescimento do PIB. 
 
O Boletim elevou também de 4,7% para 6,55%, a previsão para o crescimento da inflação 
neste ano. Se confirmado, será o segundo ano seguido de descumprimento da meta de 
inflação. O governo apontou, entre os fatores que pesam negativamente para o 
crescimento da economia, os reflexos da guerra na Ucrânia, a pandemia da Covid-19 e o 
crescimento da inflação. 
 
"Em relação à elevação da projeção de inflação, a principal contribuição provém do 
aumento dos preços internacionais das 'commodities' [produtos básicos] agrícolas e, 
principalmente, energéticas, em meio às tensões ocorridas no Leste Europeu", avaliou a 
equipe do governo. 
 

1.3 Cenário Baiano 
 

Com base nas informações do Sumário Mineral da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico (SDE), de fevereiro, o município baiano de Brumado se destacou entre os 
principais municípios com 29% de participação na Produção Mineral Baiana 
Comercializada (PMBC), seguido por Jacobina com 27 % e Caetité, com 12%.  

De janeiro a fevereiro de 2022. o saldo na balança comercial de bens minerais é de U$ 170 
milhões nas exportações e U$ 120 milhões nas importações. Atualmente os três principais 
bens minerais exportados, são o Ouro, o Níquel e o Vanádio. Já os importados são o 
Cobre, o Borato e o Enxofre. 

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), atualmente, a 
Bahia tem em estoque 16,1 mil empregos formais na extração de minerais metálicos, não 
metálicos e atividades de apoio (exceto Petróleo e Gás). 

O estado da Bahia tem o óleo diesel mais caro do país. Em um posto da cidade de Ilhéus, 
no sul do estado, o litro do combustível custa até R$ 7,98, bem acima da média do país (R$ 
4,599), segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), realizado entre os dias 13 e 19 de março.  Ainda de acordo com a 
pesquisa, o produto no estado é vendido acima dos R$ 7 em Eunápolis (R$ 7,199), 
Guanambi (R$ 7,198), Irecê (R$ 7,195), Itabuna (R$ 7,320), Juazeiro (R$ 7,20), Paulo 
Afonso (R$ 7,096), Salvador (R$ 7,29)  e Simões Filho (R$ 7,11).  

De acordo com o aplicativo Preço da Hora, do governo da Bahia, na capital baiana, o valor 
do diesel  está ainda  mais caro. Em um posto de Porto Seco de Pirajá, estava sendo 
comercializado a  R$ 7,97, em 23/03. Na Bahia, mais de 90% do mercado de combustível é 
atendido pela Refinaria Mataripe, administrada pela Acelen, que define seus preços a 
partir do custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e  mais o frete. 
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A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

Agropecuária 
 O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou, na terça-feira (22/3), a 

revisão da estimativa para o valor adicionado (VA) do setor agropecuário de 2022, 

de crescimento de 2,8% para uma alta de 1,0%. O principal motivo para o ajuste foi 

a nova estimativa do Levantamento Sistemático de Produção Agrícola (LSPA) de 

queda de 8,8% da produção de soja. A revisão do valor adicionado da produção 

vegetal passou de um crescimento de 2,6% para uma queda de 0,3%. Já para a 

produção animal, a estimativa de crescimento, que era de 3,6%, foi revista para 

3,0% (IPEA, 22/03/2022). 
 

 O VA para a produção vegetal vem sustentado por um cenário oposto ao 

encontrado em 2021, tanto para a elevada queda na produção de soja quanto 

pelas estimativas de crescimento de outras culturas de grande peso, como milho, 

cana-de-açúcar, café e algodão. No caso da soja, lavoura de maior peso na 

produção vegetal, os estados do Sul do país, além de São Paulo e Mato Grosso do 

Sul, sofreram com forte estiagem no início do ano durante o período crítico de 

desenvolvimento reprodutivo das plantas. A produtividade estimada para a cultura 

de soja nesses estados foi fortemente reduzida, com destaque para as produções 

dos estados do Rio Grande do Sul e Paraná, apresentando quedas de 35,8% e 

40,7%, respectivamente (IPEA, 22/03/2022). 
 

 Já para a produção animal, o Grupo de Conjuntura do Ipea espera uma 

contribuição positiva dos segmentos de bovinos, suínos e aves. Após dois anos de 

queda, a expectativa é de que, com uma oferta maior de animais prontos para o 

abate, a produção de bovinos apresente crescimento de 3,8% no ano. No mesmo 

sentido, as produções de suínos e aves devem crescer 4,5% e 3,0%, 

respectivamente. Essas taxas representam uma desaceleração do crescimento em 

relação ao ano passado, quando esses segmentos cresceram 9,1% e 6%, 

respectivamente. Um dos motivos que devem contribuir para essa desaceleração 

do crescimento entre 2021 e 2022 é a redução da demanda chinesa, com a 

normalização de seu rebanho suíno após a ocorrência da Peste Suína Africana 

(PSA) (IPEA, 22/03/2022). 
 

 O documento considera que o maior risco para o VA da produção animal é a 

redução da demanda por proteínas animais por conta do aumento dos preços e da 

expectativa de uma atividade econômica pouco aquecida em 2022. A alta dos 

preços dos grãos e do petróleo no mercado internacional tende a pressionar os 

custos do produtor que, para manter a rentabilidade, pode repassar esses 

aumentos ao consumidor final, impactando negativamente a demanda pelos 

produtos do segmento (IPEA, 22/03/2022). 
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 No mais recente webinário realizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, 

Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri), foi discutido o cenário do 

agronegócio frente possível dificuldade de importação de fertilizantes, por conta 

da guerra entre Rússia e Ucrânia. Cerca de 22% dos fertilizantes importados pelo 

Brasil em 2021 vieram da Rússia e, diante do conflito, há um natural temor de que 

esse montante de insumos não possa mais ser comercializado, ou pelo menos uma 

parte dele (Seagri-ba, 22/03/2022). 
 

 Um dos entrevistados no webinário foi Odacil Ranzi, presidente da Associação de 

Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), que revelou que para a safra 2021/22, no 

Oeste da Bahia, não haverá qualquer impacto por conta de fertilizantes (Seagri-ba, 

22/03/2022). 
 

 “O problema pode ser na safra 2022/23, que começa a ser plantada em outubro 

deste ano e que temos que iniciar agora as negociações para a compra de 

fertilizantes. A safra 2021/22, que iniciaremos a colheita em abril, já está 

avançada”, disse Odacil Ranzi, ressaltando que, além da possível escassez futura 

dos fertilizantes, há também a questão dos preços. “No tangente ao potássio, por 

exemplo, passamos de US$ 300 para US$ 1.050 a tonelada”, revelou (Seagri-ba, 

22/03/2022). 
 

 Ranzi detalhou as necessidades e a realidade da região quanto à demanda pelos 

principais e mais comuns elementos constituintes dos fertilizantes. “O mais 

tranquilo, quanto a oferta, é mesmo o fósforo, pois temos na cidade de Luís 

Eduardo Magalhães uma grande indústria que abastece praticamente 40% das 

nossas necessidades. Tem também uma mina no Piauí e outra no Ceará, de onde 

trazem a matéria-prima e industrializam aqui em Luís Eduardo Magalhães. Como 

também nós temos um estoque, uma poupança de fósforo em nossos solos, eu 

não vejo problema nenhum por enquanto nesse tangente.  O que mais nos 

preocupa nesse instante é a ureia e o potássio”, explanou o presidente da Aiba 

(Seagri-ba, 22/03/2022). 
 

 Odacil Ranzi explicou que o milho, por exemplo, precisa de duas a três aplicações 

de ureia para se obter uma boa produção. E para ter uma pequena produção, com 

custos altos, pode nem valer a pena o plantio. “E os preços da ureia também 

subiram, e absurdamente”, ressaltou (Seagri-ba, 22/03/2022). 
 

 Quanto ao potássio, Ranzi lembrou que existe uma mina em Sergipe e outra em 

Araxá (Minas Gerais). Mas há um problema, a concentração. “O potássio de Minas 

Gerais, por exemplo, tem concentração que varia de 10% a 12%. O potássio que 

importamos tem concentração de 58%, 60%. E, diferente do fósforo que fica no 

solo e nos possibilita um certo estoque, no caso do potássio não acontece isso, ele 

é consumido e evapora todo ano, precisa ser restabelecido ano a ano” (Seagri-ba, 

22/03/2022). 
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 No mesmo webinário, o diretor-executivo da Associação Nacional para Difusão de 

Adubos (Anda), Ricardo Tortorella, revelou que o Brasil vem importando 

anualmente cerca de 11 milhões de toneladas de cloreto de potássio. Desses, 3 

milhões costumavam vir da Rússia e outros 2,2 milhões da Bielorrússia, país que 

também enfrenta restrições internacionais. Diante desses dados, e da necessidade 

do insumo para o plantio, o presidente da Aiba disse que as perguntas que ficam 

são: “Até onde vai essa guerra? Teremos que diminuir nossos plantios? Nosso uso 

de fertilizantes na lavoura?” (Seagri-ba, 22/03/2022). 
 

 O webinário, de tema "Possíveis impactos do conflito Rússia/Ucrânia no 

agronegócio do Brasil e da Bahia – Caminhos e ações pertinentes", também contou 

com as presenças do secretário da Agricultura da Bahia, João Carlos Oliveira e do 

seu assessor especial, Thiago Guedes; do presidente da Federação da Agricultura e 

Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), Humberto Miranda; e do coordenador de 

conjuntura da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (Sei), Arthur Cruz 

(Seagri-ba, 22/03/2022). 

 
Indústria 
 

 O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) por setor, da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), caiu em 22 dos 29 setores industriais analisados. O 
principal motivo é a piora na percepção do momento atual da empresa e da 
economia. O maior recuo da confiança ocorreu no segmento de Máquinas, 
aparelhos e materiais elétricos. O Icei do setor passou de 58,7 pontos em fevereiro 
para 53,3 pontos em março. Outras reduções expressivas de confiança na indústria 
de transformação, entre fevereiro e março, ocorreram nos setores: automotivo 
(59,8 pontos para 55,8 pontos), metalurgia (57,5 pontos para 53,8 pontos), 
biocombustíveis (59,3 pontos para 55,9 pontos) e produtos de metal (59,9 pontos 
para 56,5 pontos) (CNI, 23/03/2022). 
  

 A Sondagem Indústria da Construção, da CNI, mostra o bom momento do setor da 
construção civil em fevereiro de 2022, embora registre queda na atividade e no 
emprego, o que é normal para o período. O desempenho da atividade de fevereiro 
foi o melhor para o mês nos últimos dez anos. Mesmo assim, esse índice ficou em 
48,2 pontos, abaixo da linha divisória dos 50 pontos, que separa aumento de 
queda do nível de atividade, sinalizando queda do nível de atividade. O índice do 
número de empregados ficou em 49,2 pontos, também abaixo do ponto que indica 
crescimento. O índice de intenção de investimento da indústria da construção 
subiu 1 ponto, para 44,6 pontos. E a Utilização da Capacidade Operacional (UCO) 
permanece em patamar historicamente alto, registrando 65% de utilização (CNI, 
21/03/2022). 
 

 O consumo de energia elétrica no Brasil registrou aumento de 1,0% em fevereiro 
em relação ao mesmo período do ano passado, segundo informações preliminares 
do Boletim InfoMercado Quinzenal da Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica – CCEE. O país demandou 68.430 megawatts médios, impactado pela 
maior participação do mercado livre, que teve alta 4,7%, com 23.496 MW médios. 
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No mercado regulado foram consumidos 44.934 MW médios, redução de 1% 
(IBGE, 15/03/2022). Na análise regional, Tocantins e Mato Grosso do Sul 
registraram as maiores altas em fevereiro, ambos com avanço de 8%. Depois 
aparece Mato Grosso, com 7%. As maiores baixas foram registradas no Rio Grande 
do Norte, de 4%, e nos estados de Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro, cada um 
com redução de 2%. Na Bahia houve aumento de 2,0% do consumo de energia 
(Canal de Energia, 21/03/2022). 
 

 A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou para início da operação comercial, 
a partir de 19 de março, unidades geradoras da EOL Pedra do Reino V e EOL Ventos 
da Bahia XXIII. Juntos, os empreendimentos que estão localizados no estado da 
Bahia somam 32,5 MW de capacidade instalada (Canal de Energia, 21/03/2022). 
 

 Um consórcio formado por Eneva e PetroRecôncavo está disputando a compra de 
28 campos de produção de petróleo e gás, em terra, na Bahia. O acordo prevê a 
PetroRecôncavo como operadora dos projetos. A Eneva optou por reduzir riscos no 
estado, onde está adquirindo duas usinas de geração de energia solar fotovoltaica 
com incorporação da Focus Energia, negócio avaliado em R$ 960 milhões. A 
produção média do polo Bahia Terra em janeiro e fevereiro de 2021 foi de cerca de 
13,5 mil barris de óleo por dia e 660 mil m³/dia de gás. A Petrobras está vendendo 
100% de participação nos 28 campos, localizados nas bacias do Recôncavo e 
Tucano. Como é de praxe no desinvestimento da Petrobras, a estatal incluiu no 
polo a infraestrutura de movimentação e processamento de petróleo e gás natural. 
Faz parte do pacote à venda dois parques de estocagem e movimentação de óleo 
com infraestrutura para escoar a produção para a Refinaria de Mataripe, da Acelen 
(antiga Landulfo Alves, RLAM). E a unidade de processamento de gás natural 
(UPGN) de Catu, com capacidade para 2 milhões de m³/dia (EPBR, 22/03/2022). 
 
 
 
Comércio Varejista 
 

 Em março, a confiança do comerciante recuou 1,3%, mantendo a tendência de 
fevereiro (-1,2%). Esse resultado levou o Índice de Confiança do Empresário do 
Comércio (Icec), apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) a encerrar o primeiro trimestre de 2022 com queda 
acumulada de 1,12% (CNC, 21/03/2022). 
 

 No mês de março, todos os índices que compõem o Icec registraram variações 
negativas, com destaque para Condições Atuais que recuou 1,6%. Já as retrações 
em Expectativas e Intenção de Investimentos foram de 1,2% e 1,1%, 
respectivamente. Apesar desses comportamentos, o indicador se manteve na zona 
de satisfação (acima dos 100 pontos) registrando 118 pontos (CNC, 21/03/2022). 
 

 No índice Intenção de Investimentos foi observado que apenas o subíndice relativo 
às intenções de investir em estoque apresentou variação positiva, crescendo 1,2%. 
Já os demais subíndices no mesmo grupo registraram variações negativas, sendo 
que no de intenções de investimento em contração de funcionários a retração 
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chegou a 3,5% (CNC, 21/03/2022). 
 

 A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) registrou, em março, o terceiro aumento 
mensal consecutivo e o maior nível desde maio de 2020. O crescimento de 1,8% 
levou o índice apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) a atingir 78,1 pontos, com melhor pontuação do que a alcançada 
no mesmo mês em 2021 (73,8 pontos). Na comparação anual, o aumento foi de 
5,9% (CNC, 23/03/2022). 
 

 Dos subíndices avaliados, o destaque positivo foi Emprego Atual, que atingiu o 
nível de 102,0 pontos, sendo o primeiro item a voltar a ser considerado satisfatório 
pelos consumidores. Apesar de o ICF ainda permanecer abaixo da zona de 
satisfação (100 pontos), nota-se que seis dos sete subíndices apresentaram 
elevação (CNC, 23/03/2022). 

 
 O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da terceira quadrissemana de 

março de 2022 subiu 0,94% e acumula alta de 9,24% nos últimos 12 meses. Nessa 
apuração, sete das oito classes de despesas que compõem o índice registraram 
acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição veio do grupo 
Transportes que passou de 0,46% na segunda quadrissemana de março de 2022 
para 1,37% na terceira quadrissemana de março de 2022. Nessa classe, está o item 
gasolina em que o preço variou positivamente em 1,94%, ante a retração de 0,56% 
na edição anterior do IPC-S (FGV – IBRE, 23/03/2022). 
 

 Os grupos a registrarem taxas de variações também positivas foram: Habitação 
(0,53% para 0,90%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,09% para 0,22%), Vestuário 
(0,73% para 0,96%), Educação, Leitura e Recreação (0,14% para 0,19%), Despesas 
Diversas (0,24% para 0,30%) e Alimentação (1,79% para 1,82%). Em contrapartida, 
o grupo Comunicação (-0,06% para -0,13%) apresentou recuo em sua taxa de 
variação (FGV – IBRE, 23/03/2022). 
 
 
Serviços & Turismo 
 

 O reajuste de 24,9% no diesel coloca uma pressão adicional para as prefeituras em 
relação à definição das tarifas de ônibus, num momento em que o sistema de 
transporte urbano ainda não recuperou o volume de passageiros do período pré-
pandemia. Com pressões adicionais de custos, queda no número de usuários e 
preços das passagens de ônibus congelados ou mantidos em níveis baixos nas 
principais cidades durante dois anos, a despeito da inflação, as receitas são 
insuficientes para financiar o sistema. Os problemas são antigos, mas o cenário 
mais recente, com impactos aparentemente permanentes da pandemia e pressão 
de custos, resultou em aumento do valor dos aportes das prefeituras ao setor e o 
número de municípios que dão algum tipo de subsídio se ampliou (Valor 
Econômico). 
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 Um projeto de lei (PL 4.392) que tramita na Câmara dos Deputados estabelece R$ 

5 bilhões para o governo federal ajudar prefeituras e Estados no aporte ao sistema. 
Os recursos, que seriam transferidos em 2022, 2023 e 2024, sempre no valor de R$ 
5 bilhões e destinados a locais com sistema de transporte estruturado, viriam dos 
royalties de petróleo, mas eles não devem cobrir o custo total previsto pelos 
municípios para o ano nem o impacto do recente aumento dos combustíveis (Valor 
Econômico). 

 
 O risco das prefeituras de não conseguir equilibrar essa conta, segundo os gestores 

da área de mobilidade, é ficar com ônibus parados nas garagens e a população sem 
transporte. Além de impopular, um aumento de tarifas também traria impacto 
adicional à inflação, preocupação que também está no radar de algumas 
prefeituras, como São Paulo (Valor Econômico). 

 
 A crise no transporte e os efeitos da inflação nas despesas estão entre as principais 

preocupações para as contas públicas de prefeituras de grandes cidades, 
atualmente, diz Giovanna Victer, secretária de Fazenda de Salvador. Ela ressalta 
que os recursos do PL 4.392/2021 devem amenizar o impacto nas prefeituras, mas 
é preciso debater uma nova regulação sistêmica para o setor (Valor Econômico). 

 
 Representantes da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), da Prefeitura 

Municipal de Porto Seguro e da empresa aérea portuguesa TAP se reuniram, na 
quarta-feira (16), durante a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), evento de negócios 
que aconteceu na capital de Portugal. Eles discutiram a ampliação de cinco para 
sete voos semanais da companhia, ligando Lisboa a Salvador, e a abertura de uma 
linha direta da cidade lusitana para Porto Seguro (Setur-BA). 
 

 O ministério do Turismo acaba de registar a marca histórica de 31 mil Selos 
Turismo Responsável, Limpo e Seguro emitidos para prestadores de serviços 
turísticos em todo o país. A medida, lançada em junho de 2020, criou protocolos 
sanitários contra a Covid-19 para 15 atividades da cadeia turística incluindo os 
guias de turismo. A ação colocou o Brasil entre os 10 primeiros países do mundo a 
implementar protocolos sanitários para o turismo. Os estados com maior número 
de selos emitidos são: São Paulo (5.913), Rio de Janeiro (4.039) e Rio Grande do Sul 
(2.456). Os maiores emissores entre os segmentos são: Agências de Turismo 
(9.081), Meios de Hospedagem (6.462) e Guias de Turismo (4.463) (MTur). 
 

 No feriado da Semana Santa, em abril, a Bahia vai receber quatro voos do Uruguai, 
com saídas de Montevidéu, na modalidade charter. As linhas fretadas para 
Salvador foram confirmadas pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), na 
sexta-feira (18), na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), capital de Portugal, evento 
que tem a participação de 1,4 mil expositores internacionais. A iniciativa vai levar 
para a Bahia aproximadamente 600 turistas uruguaios, que irão permanecer no 
estado por uma semana. (Setur-BA). 

 
 O Ministério do Turismo publicou nesta semana a primeira edição do Radar do 

Turismo, boletim mensal que reúne os principais indicadores do turismo brasileiro. 
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A análise abrange algumas variáveis econômicas do ambiente e fatores que podem 
influenciar a realização de viagens no país e no mundo. “O objetivo é disponibilizar, 
de forma prática e dinâmica, informações confiáveis e atualizadas, que poderão 
ser utilizadas pelo trade turístico, órgãos governamentais e iniciativa privada, pelos 
acadêmicos e profissionais do setor, enfim, este boletim é uma ferramenta 
importante para subsidiar decisões relacionadas ao setor”, explica o ministro do 
Turismo, Gilson Machado Neto (MTur). 

 

 O segmento de agências de viagem está otimista com a retomada das atividades 
turísticas no Brasil. É o que apontou a Sondagem Empresarial das Agências de 
Viagem, realizada pelo Ministério do Turismo, promovida com o objetivo de avaliar 
o desempenho do segmento no segundo semestre de 2021 e as perspectivas para 
o primeiro semestre de 2022. Segundo o levantamento desenvolvido pela 
Coordenação-Geral de Dados e Informações (CGDI), 73,4% dos empresários 
ouvidos acreditam que haverá aumento na demanda por serviços no primeiro 
semestre de 2022 e 67,7% esperam registrar aumento do faturamento das 
empresas. O otimismo vem sendo confirmado pelos números recentes do setor. O 
Índice de Atividades Turísticas fechou 2021 com alta superior a 21% no Brasil, que 
resultou em um crescimento do setor da ordem de 12% no ano passado, gerando 
um faturamento de R$ 152 bilhões. (MTur). 
 

 Ainda segundo o levantamento, as agências e operadoras de turismo registraram 
que quase metade de seus clientes (48,9%) buscavam destinos de Sol e Praia, 
seguido dos de Natureza (12%) e Cultura e Patrimônio (10,6%), confirmando as 
tendências verificadas pela Pasta. Em 2021, o cenário positivo esperado para 2022 
difere do registrado nos meses de junho e julho de 2021. Para 49,7% das 
empresas, houve uma redução no faturamento da empresa. Além disso, 45,2% dos 
participantes informam que houve redução na demanda por seus serviços (MTur). 
 
Comércio Exterior 
 

 O Ministério da Economia anunciou a redução dos impostos de importação em 
duas frentes, uma com duração até o fim do ano e outra permanente. A primeira, 
classificada pela pasta como uma medida conjuntural, reduziu a zero as alíquotas 
sobre sete produtos com grande influência sobre o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC): café, margarina, queijo, macarrão, açúcar, óleo de soja e 
etanol (Valor Econômico, 22/03/22). 

 Além disso, de maneira estrutural, foi realizado corte de 10% nas tarifas ligadas a 
bens de capital e informática. A primeira medida entra em vigor dia 23, quando 
ambas serão publicadas no “Diário Oficial” da União” (DOU), embora a redução 
sobre bens de capital e informática só comece a funcionar em 1º de abril (Valor 
Econômico, 22/03/22). 

 Um novo corte de 10% da Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul neste ano 
depende principalmente de duas medidas em elaboração pelo governo federal e 
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ligadas ao transporte marítimo. Na avaliação do Ministério da Economia, a 
aprovação dessas medidas ajudaria a diminuir o custo de produção no Brasil e 
abriria espaço para mais um corte da tarifa, que pode ser realizado ainda em 2022. 
A TEC é uma espécie de taxa unificada entre os países do Mercosul e cobrada 
sobre a importação de produtos de fora do bloco, embora não haja incidência 
sobre diversos bens (Valor Econômico, 23/03/22). 

 Segundo o secretário, depois da redução do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) realizada no fim de fevereiro, o governo federal anunciará o 
corte da alíquota do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante 
(AFRMM) - uma taxa cobrada sobre fretes marítimos. Em transportes de longas 
distâncias, a alíquota é 25%. Além disso, o Ministério da Economia quer excluir a 
incidência de impostos sobre a taxa de capatazia. A capatazia é a quantia cobrada 
pelos portos para movimentar as cargas, montante sobre o qual incidem impostos. 
Nos cálculos da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), as empresas importadoras 
podem economizar anualmente de R$ 600 milhões a R$ 1 bilhão com a mudança 
na capatazia (Valor Econômico, 23/03/22). 

 O ministro do Desenvolvimento Produtivo da Argentina, Matías Kulfas, anunciou 
que vai oferecer crédito adicional aos produtores de farinha de trigo como parte 
do programa de subsidiar o preço do produto. A medida tem como objetivo fazer o 
preço do pão retroagir para os valores de fevereiro - em meio à turbulência gerada 
pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia no mercado de commodities agrícolas. 
Segundo Kulfas, será lançada uma “linha de crédito de 8 bilhões de pesos a taxa 
mais baixas para a indústria de moagem". Isso deve evitar, segundo o governo 
“uma transferência maciça de preços para a mesa dos argentinos”. "A decisão de 
controlar o preço do trigo faz parte de um cenário internacional de turbulências", 
afirmou Kulfas (Valor Econômico, 23/03/22). 

 A Receita Federal trabalha em uma medida provisória (MP) para combater o 
chamado “camelódromo virtual”, afirmou o secretário da autarquia, Julio Cesar 
Vieira Gomes, em evento da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. O 
“camelódromo virtual” é formado por produtos que entram no Brasil, via comércio 
eletrônico, burlando a legislação tributária. Há suspeita de que algumas varejistas 
que enviam esses produtos se autoclassificam como pessoas físicas, aproveitando-
se da regra que garante isenção de imposto para o ingresso no país de produtos de 
até US$ 50, desde que também sejam endereçados a pessoas físicas. Outra forma 
seria a subnotificação do valor das mercadorias, caso custem mais do que US$ 50, 
para não pagar o imposto (Valor Econômico, 23/03/22). 

 Exportadores de grãos pediram ao ministro da Economia, Paulo Guedes, o fim da 
mobilização dos auditores da Receita Federal. Em ofício enviado na semana 
passada, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) informou que 
há atraso na emissão de certificados fitossanitários, necessários para o exportador 
receber seu pagamento. “Imagine você contar com a entrada em caixa de US$ 44 
milhões e não receber”, disse o diretor-geral da Anec, Sérgio Mendes. Esse é o 
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valor aproximado da carga de soja em um navio. No momento, a emissão do 
documento está tomando perto de cinco dias, quando o normal seriam dois dias 
(Valor Econômico, 23/03/22). 

Finanças Públicas 
 

 Em análise sobre a conjuntura macroeconômica (receitas, despesas e ciclo 
orçamentário público), o  Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) de março de 
2022 da Instituição Fiscal Independente (IFI), reforça que a guerra na Ucrânia e a 
alta dos preços dos combustíveis deverão impactar o déficit primário (despesas 
menos receitas do governo, excluído os juros) em mais de 30 bilhões - saltando de 
R$ 76,2 bilhões para R$ 108,1 bilhões; 
 

 De forma complementar, o RAF reforça que a inflação permanecerá em alta, 
devido mais uma vez, ao preço dos combustíveis que atingiu em fevereiro, a maior 
taxa /mês, desde 2015, ou seja 1,01%. Vale lembrar que em função à disparada do 
barril de petróleo no mercado internacional houve recentes reajustes nos preços 
da gasolina (18,7% para gasolina e 24,9% para o diesel) o que pressionou o índice 
de preços ao consumidor;  
 

 
 Para minimizar tais vulnerabilidades e prejuízos ao consumidor, foram definidas 

algumas medidas já anunciadas pelo governo. Dentre elas, a  redução do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI); a  isenção do Programa de Integração 
Social/Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (PIS/Cofins)  válida 
até dezembro de 2022; além da definição do Projeto de Lei nº 1.472/2021 que 
criou a Conta de Estabilização dos Preços do Petróleo (CEP)  visando reduzir a 
variação dos preços nos postos.  A medida já foi aprovada no Senado e seguiu para 
a Câmara dos Deputados neste mês de março. 
    

  Salienta-se que a CEP poderá ser financiada por crédito extraordinário, lembrando 
que tais ações devem gerar perda de arrecadação para todos os entes; União, 
estados e municípios; 
 
 

 Assim, tais vulnerabilidades econômicas são potencializadas quando o contexto 
internacional é adverso, gerando riscos de alta da inflação, juros altos, além do  
aumento  da relação dívida/PIB, dentro do quadro fiscal que apesar de cair de 
88,8% para 79,6% do PIB em um ano, tende a aumentar.   
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/596473/RAF62_MAR2022.pdf
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/148141
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) Projeção 2022
(1)

 

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

Indústria (dez.) -10,5 -13,2 -13,2 -7.6 -5,9 -4,5  
 

Comércio (dez.) -12,9 -0,6 -0,6 -10,3 -9,4 -7,1  
 

Serviços (dez.) 5,4 9,8 9,8 6,1 7,3 8,6  

 

Agricultura (jan.)
2
 0,9    0,9 0,9 0,9 

 

Exportações (jan.) 18,9 18,9 28,2  48,0 10,2 2,1 
 

Importações (jan.) 123,1 123,1 69,8  113,1 51,4 27,5 
 

ICMS (jan.)
3
 3,9 3,9 22,6  -1,6 13,4 2,1 

 

FPE (jan.)
3
 21,6 21,6 33,0  -22,7 31,1 19,7 

 
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. 

Governo do Estado da Bahia  
Rui Costa  

Secretaria do Planejamento  
Cláudio Ramos Peixoto 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 
Armando Affonso de Castro Neto 

Diretoria de Indicadores e Estatística 
Armando Affonso de Castro Neto 
Equipe Técnica 
Arthur S. Cruz Júnior, Carla Janira do Nascimento, Elissandra Alves de Brito, João Gabriel R. 
Vieira, Luiz Mário R. Vieira, Maria Margarete de Carvalho A. Perazzo, Pedro Marques de Santana, 
Poliana Peixinho, Rosângela Ferreira Conceição, Zélia Maria de C. Góis 
Equipe Editorial 
Vinícius Luz (designer gráfico), Ludmila Nagamatsu (editoria de arte) 
 

 


