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RIQUESAS AGRÍCOLAS E
MINERIAS
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referente à inflação maior de 2020 que
não havia sido contabilizada no valor de
R$ 1.100 que vigorou no ano passado.

É impressionante a extensão das
terras que, no Brasil, podem gerar
madeira ou minerais, riquezas de grande
procura nos mercados internacionais.

O
agregado
especial
de
atividades turísticas cresceu 4,2% em
novembro ante outubro, segundo os
dados da Pesquisa Mensal de Serviços,
divulgados pelo IBGE. Contudo, o
segmento ainda opera 16,2% aquém do
patamar de fevereiro de 2020, no prépandemia.
Na passagem de outubro para
novembro, oito dos 12 locais
pesquisados tiveram expansão, com
destaque para São Paulo (8,0%), Rio de
Janeiro (2,8%), Paraná (6,3%) e Minas
Gerais (2,3%). Os resultados negativos
mais
importantes
ocorreram
em
Pernambuco (-1,1%) e Bahia (-0,4%).
Na comparação com novembro
de 2020, o índice de volume de
atividades turísticas no Brasil teve alta
de 25,5% em novembro de 2021, oitava
taxa positiva seguida. Todas as 12
unidades da federação investigadas
tiveram avanços.

ELEIÇÕES 2022
Na medida em que nos
aproximamos de setembro de 2022, vão
se configurando mais claramente as
expectativas da eleição presidencial no
Brasil, entre Bolsonaro e Lula, uma 3ª
via será Sergio Moro, que já se
posicionou nesse sentido.

PIB e Investimentos
O Relatório de Mercado Focus
mostra nova deterioração no cenário de
crescimento econômico do Brasil. A
redução na previsão mediana para
Produto Interno Bruto (PIB) de 2021 foi
de 4,80% para 4,78%. Para 2022, a
projeção segue em franca piora, e a
estimativa de expansão do PIB recuou de
0,70% para 0,58%.

ATIVIDADES ECONÔMICAS
O salário-mínimo vai subir a
R$1.212, segundo anunciou o presidente
Jair Bolsonaro. Entretanto, esse valor
não repõe a inflação do ano passado, já
que o INPC, indicador que corrige o
salário mínimo, registrou alta de 10,16%
em 2021, acima do reajuste de 10,0%
dado no salário mínimo. Para manter o
poder de compra, o piso deveria subir
para R$ 1.229.

Indústria
A
produção
da
indústria
brasileira recuou 0,2% em novembro,
frente a outubro, segundo a Pesquisa
Industrial Mensal – Produção Física
(PIM-PF), divulgada pelo IBGE. Com o
resultado de novembro, a indústria está

Deve-se lembrar que no ano
passado o salário mínimo também foi
estipulado abaixo da inflação do ano
anterior. Ao decidir por R$ 1.212 neste
ano, o Governo incorporou R$ 1,62
-1-

4,3% abaixo do patamar pré-pandemia,
registrado em fevereiro de 2020. Frente
a novembro de 2020, a produção
industrial de novembro de 2021 caiu
4,4%. Enquanto no acumulado de 12
meses até novembro de 2021, acumula
crescimento de 5%. Já no resultado
acumulado em 2021 até novembro a taxa
é de 4,7%.

Mensal do Comércio (PMC), divulgada
pelo IBGE. Na comparação com
novembro de 2020, o varejo caiu 4,2%
em novembro de 2021. O comércio
acumula alta de 1,9% nos 12 meses até
novembro. A receita nominal do varejo
acumulou alta de 1,3% em novembro,
frente a outubro. Na comparação com
novembro de 2020, houve alta de 8,8%

A
produção
da
indústria
brasileira recuou em oito dos 15 locais
pesquisados em novembro frente a
outubro, conforme dados da Pesquisa
Industrial Mensal Regional (PIM
Regional), divulgada pelo IBGE. Em
relação a novembro de 2020, houve
recuo em dez dos 15 locais pesquisados.
Considerando o resultado acumulado em
12 meses, houve taxas positivas em 10
dos 15 locais pesquisados.

No varejo ampliado, que inclui as
vendas de veículos e motos, partes e
peças, e material de construção, o
volume de vendas subiu 0,5% na
passagem entre outubro e novembro. Na
comparação com novembro de 2020, o
volume de vendas do varejo ampliado
caiu 2,9% em novembro de 2021. Já a
receita nominal do varejo ampliado
avançou 0,8% em novembro de 2021,
frente a outubro. Na comparação com
novembro de 2020, houve alta de 11,1%.

Comércio

Agricultura

A intenção de consumo das
famílias registrou, em 2021, o pior ano
desde que começou a ser medido pela
CNC, em 2010. O indicador foi de 71,6
pontos na média do ano, 9,9% abaixo de
2020.

A terceira estimativa para safra
brasileira 2021/22 de cana-de-açúcar diz
que deve alcançar 568,4 milhões de
toneladas, representando queda de
13,2% em comparação com o período
anterior 2020/21 (654,5 milhões de t).
Os
números
fazem
parte
do
levantamento da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab).

O volume de serviços prestados
no país teve alta de 2,4% em novembro,
frente a outubro, segundo dados da
Pesquisa Mensal de Serviços (PMS)
divulgados pelo IBGE. Na comparação
com novembro de 2020, o indicador teve
alta de 10%. No resultado acumulado em
12 meses até novembro, houve alta de
9,5%. No acumulado do ano até
novembro, o indicador acumula variação
de 10,9%

Mercado de Trabalho
A taxa de desemprego recuou
para 12,1% no trimestre encerrado em
outubro, mas ainda há 12,9 milhões de
pessoas em busca de trabalho.
Sistema Financeiro
O saldo negativo da caderneta de
poupança em 2021, de R$ 35,497
bilhões, foi o pior resultado desde 2016,
quando os saques líquidos somaram R$
40,702 bilhões. Também foi o terceiro
maior volume de saída da série histórica
do Banco Central, iniciada em 1995. O
recorde negativo é de 2015, quando as

Com
o
desempenho
de
novembro, os serviços estão, em média,
4,5% acima do nível pré-pandemia, de
fevereiro de 2020. No entanto, o volume
ainda é 7,3% menor do que o recorde da
série da pesquisa, de novembro de 2014.
O volume de vendas no varejo
subiu 0,6% em novembro, na série com
ajuste sazonal, segundo a Pesquisa
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retiradas superaram os depósitos em R$
53,568 bilhões.

Ministério da Economia. As exportações
somaram US$ 24,366 bilhões em
dezembro (+26,3%). Já as importações
chegaram a US$ 20,418 bilhões em
dezembro (+24%).

Inflação
O diesel foi o combustível fóssil
que mais subiu no ano passado, 46,8%
na comparação com 2020, conforme o
Levantamento
de
Preços
de
Combustíveis da ANP. O segundo maior
aumento foi da gasolina (46,5%),
seguida do Gás Natural Veicular
(40,1%) e do gás de cozinha (35,8%).

A balança comercial brasileira
fechou 2021 com superávit acumulado
de US$ 61,0 bilhões, o maior valor
desde o início da série histórica, em
1997. O valor foi 21,1% acima do
registrado em 2020.
A economia dos Estados Unidos
criou 199 mil empregos em dezembro,
em termos líquidos, segundo dados
publicados pelo Departamento do
Trabalho do país. Por outro lado, a taxa
de desemprego dos EUA recuou de 4,2%
em novembro para 3,9% em dezembro.

O Índice Geral de Preços –
Disponibilidade
Interna
(IGP-DI),
calculado pela FGV Ibre, subiu 1,25%
em dezembro de 2021, invertendo o
rumo tomado um mês antes, de baixa de
0,58%. No acumulado de 2021, o índice
teve alta de 17,74%.
O Índice Geral de Preços –
Mercado (IGP-M) foi de 0,87% em
dezembro. Com isso, o indicador fechou
o ano em 17,78%, informou a FGV.
O Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) da cidade São Paulo
fechou o mês de dezembro de 2021 com
elevação de 0,57%, acumulando alta de
9,73% em 2021, conforme a Fipe.
O IPCA desacelerou entre
novembro e dezembro de 2021, de
0,95% para 0,73%. Com o resultado de
dezembro, o IPCA encerrou o ano em
alta de 10,06%, a maior desde 2015.
Setor Público
As contas do setor público
consolidado fecharam em R$ 15 bilhões
positivos em novembro do ano passado.
No acumulado em 12 meses, o saldo foi
um superávit de R$ 12,76 bilhões, o
primeiro desde o período finalizado em
outubro de 2015.
Setor Externo
A balança comercial brasileira
registrou superávit de US$ 3,948 bilhões
em dezembro, segundo dados da
Secretaria de Comércio Exterior, do
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