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CONJUTURA ECONÔMICA 

A economia brasileira vai bem no 

setor privado e continua mal no setor 

público. Em 2017, o PIB Nacional 

avançou 2,6%, com queda dos 

investimentos de igual valor, como 

indicado no quadro abaixo. 

*Projeções 

Fonte: IBGE, BC, Bradesco, CNC 
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ATIVIDADES ECONÔMICAS 

O Índice de Confiança 

Empresarial (ICE) do FGV Ibre caiu 2,5 

pontos em janeiro, para 91,6 pontos, 

menor nível desde abril de 2021 (89,6 

pontos). 

O carnaval deste ano deverá ser 

melhor para os negócios do que o de 

2021, mas insuficiente para retornar ao 

nível de anos anteriores, conforme 

projeções da Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC). O próximo carnaval deverá 

movimentar R$ 6,45 bilhões e levar à 

geração de 16,5 mil vagas de trabalho 

temporário. Se confirmado, o 

faturamento será 21,5% superior ao do 

carnaval de 2021, mas ainda 33,7% 

abaixo do nível de 2020, antes da 

pandemia. 

PIB e Investimentos 

O Índice de Atividade 

Econômica do Banco Central (IBC-Br) 

subiu 0,33% em dezembro, na 

comparação dessazonalizada com 

novembro, acumulando alta de 4,50% no 

ano, conforme divulgado pela autoridade 

monetária. Na média móvel trimestral, 

usada para captar tendências, o IBC-Br 

teve alta de 0,25% em relação aos três 

meses encerrados em novembro. 

O Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro avançou 4,7% em 2021 ante 

2020, segundo o Monitor do PIB, 

indicador calculado pelo Ibre/FGV. A 

agropecuária cresceu 0,6%, a indústria 

avançou 4,4% e os serviços cresceram 

4,7%. Pela ótica da demanda, houve 

crescimento de 16,7% na formação bruta 

de capital fixo, enquanto o consumo das 

famílias avançou 3,4%. O avanço na 

FBCF levou a taxa de investimentos a 

20,72% do PIB, a maior desde 2014. 

Indústria 

A produção da indústria 

brasileira cresceu 3,9% em 2021 frente a 

2020, segundo a Pesquisa Industrial 

Mensal – Produção Física (PIM-PF), 

divulgada pelo IBGE. O avanço de 2021 

não chega a compensar, no entanto, a 

queda de 4,5% de 2020. É o primeiro 

ano de expansão após dois recuos 

seguidos (1,1% em 2019 e o de 4,5% em 

2020). 

Em dezembro, o indicador teve 

alta de 2,9%. Na comparação com igual 

mês em 2020, a produção industrial caiu 

5% em dezembro de 2021. 

ITENS PARTIC

IPAÇÃO 

RELATI

VA NO 

PIB 

2019 2020 2021 

Mercad

o 

CNC 

Agropecuária 8,1% 0,4% 3,8% 2,3% 2,4% 

Indústria 19,0% -0,7% -3,4% 5,0% 4,9% 

Serviços 58,4% 1,5% -4,3% 4,8% 4,1% 

Comércio 12,9% 1,6% -3,1% 3,7% 4,6% 

TOTAL PIB 100,0% 2,6% -3,9% 4,8% 4,3% 

Consumo das 

famílias 

59,8% -0,5% -5,4% 4,0% 4,0% 

Consumo do 

Governo 

18,3% 4,0% -4,5% 1,0% 0,7% 

Formação bruta de 

capital fixo 

19,2% -2,6% -0,5% 15,3% 16,4% 

Exportação 20,3% 1,3% -1,8% 7,0% 3,3% 

Importação (-) 18,6% 1,1% -9,8% 12,6% 9,8% 

TOTAL PIB 100,0% 2,6% -3,9% 4,8% 4,3% 
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Em 2021, a produção da indústria 

brasileira avançou em nove dos 15 locais 

monitorados pela Pesquisa Industrial 

Mensal (PIM), do IBGE. Os destaques 

positivos de produção ficaram com as 

altas observadas em Santa Catarina 

(10,3%), Minas Gerais (9,8%), Paraná 

(9,0%) e Rio Grande do Sul (8,8%). Por 

outro lado, Bahia (-13,2%) apontou o 

recuo mais elevado no índice acumulado 

do ano. 

No mês de dezembro frente a 

novembro, houve alta em dez dos 15 

locais pesquisados. Na passagem de 

novembro para dezembro do ano 

passado, os destaques positivos ficaram 

com as taxas positivas observadas na 

produção de Amazonas (14,0%), Goiás 

(8,8%) e Paraná (7,6%). Por outro lado, 

também em dezembro ante novembro, 

houve perdas expressivas na produção 

industrial de Santa Catarina (-2,7%) e 

Rio Grande do Sul (-2,1%), que 

apontaram os recuos mais elevados 

nesse mês. 

O balanço da Anfavea mostrou 

que a produção de veículos caiu 27,4% 

em janeiro contra o mesmo mês do ano 

passado, somando 145,4 mil unidades 

entre carros de passeio, utilitários leves, 

caminhões e ônibus. Na comparação 

com dezembro, a queda foi de 31,1%. 

No total, 126,5 mil veículos 

foram vendidos no Brasil em janeiro, 

26,1% a menos do que no primeiro mês 

de 2021. Frente a dezembro, a queda foi 

de 38,9%. 

De acordo com a Sondagem 

Industrial, divulgada pela CNI, a 

utilização da capacidade instalada, a 

produção e o emprego recuaram de 

dezembro para janeiro. Esses resultados 

demonstram dificuldades na produção 

por conta do problema nas cadeias de 

suprimentos e demanda mais fraca, por 

conta da incerteza da economia, 

desocupação ainda elevada e a perda do 

poder de compra das famílias por conta 

da inflação 

Comércio  

O volume de vendas no varejo 

nacional (conceito restrito) caiu 0,1% em 

dezembro, frente a novembro, na série 

com ajuste sazonal, segundo a Pesquisa 

Mensal do Comércio (PMC), divulgada 

pelo IBGE. Com isso, o comércio teve 

crescimento de 1,4% em 2021, frente ao 

ano anterior, após alta de 1,2% em 2020. 

O mês de dezembro também registrou 

queda de 2,9% frente a igual mês de 

2020.  

A receita nominal do varejo 

restrito teve alta de 0,3% em dezembro, 

frente a novembro, e fechou o ano com 

aumento de 13,9%. Na comparação com 

dezembro de 2020, houve alta de 8,9%. 

No varejo ampliado, que inclui as 

vendas de veículos e motos, partes e 

peças, e material de construção, o 

volume de vendas subiu 0,3% na 

passagem entre novembro e dezembro, 

já descontados os efeitos sazonais. Na 

comparação com dezembro de 2020, o 

volume de vendas do varejo ampliado 

caiu 2,7%. 

Já a receita nominal do varejo 

ampliado avançou 0,6% em dezembro, 

frente a novembro, na série com ajuste 

sazonal, fechando o ano em 18%. Na 

comparação com dezembro de 2020, 

houve alta de 10,4%. 

O volume de serviços prestados 

no país teve alta de 1,4% em dezembro, 

frente a novembro. Com isso, o volume 

de serviços encerrou o ano passado com 

alta de 10,9%, recuperando a perda de 

7,8% de 2020. A taxa de 2021 também 

foi recorde da série histórica da 

pesquisa, iniciada em 2012. As 

informações são da Pesquisa Mensal de 

Serviços (PMS) divulgadas IBGE. 

As atividades turísticas saltaram 

21,1% em 2021 ante 2020, informou o 
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IBGE, ao divulgar a Pesquisa Mensal de 

Serviços (PMS). Em dezembro ante 

novembro de 2021, o volume de serviços 

prestados nas atividades turísticas 

cresceu 3,5%. Frente a dezembro de 

2020, o índice de volume de atividades 

turísticas no Brasil saltou 30,7%. 

Mesmo com a alta de 2021, o 

nível de atividade no último mês do ano 

passado ainda estava 11,4% abaixo do 

registrado em fevereiro de 2020, antes 

de a covid-19 se abater sobre a 

economia. 

Nos cálculos da CNC, o setor 

deixou de faturar R$ 214 bilhões no ano 

passado. Com isso, as atividades 

turísticas acumularam, do início da 

pandemia, em 2020, a dezembro de 

2021, uma perda total de R$ 473,7 

bilhões nas receitas. 

Em relação ao mercado de 

trabalho, pelos cálculos da CNC, 476 mil 

vagas formais foram fechadas em 2020, 

nos registros do Caged, do Ministério do 

Trabalho. Em 2021, na retomada, o 

saldo entre admissões e demissões 

aponta para a criação de 150,9 mil 

postos de trabalho, menos de um terço 

do total perdido. 

Agricultura  

A projeção da Conab para a 

produção de grãos caiu de 284,4 milhões 

de toneladas em janeiro para 268,2 

milhões de toneladas na última projeção, 

ainda 5% maior que no ciclo 2020/21 e 

um novo recorde. 

Mercado de Trabalho 

O Indicador Antecedente de 

Emprego (IAEmp) do FGV IBRE caiu 

5,3 pontos em janeiro, para 76,5 pontos, 

retornando ao menor nível desde agosto 

de 2020 (74,8 pontos). 

Em janeiro, todos os 

componentes do IAEmp contribuíram 

negativamente para o resultado. O 

principal destaque negativo foi o 

indicador de Situação Atual dos 

Negócios da Indústria, que contribuiu 

com -1,6 ponto na variação do IAEmp 

no mês. Além disso, também destacaram 

os indicadores que mede a Tendência 

dos Negócios nos próximos seis meses e 

as intenções de contratação nos 

próximos três meses (Emprego 

Previsto), ambos no setor de Serviços, 

que contribuíram -1,0 e -0,9 ponto para a 

variação do IAEmp.  

Sistema Financeiro 

O Comitê de Política Monetária 

(Copom) do Banco Central (BC) iniciou 

2022 com mais uma alta de 1,50 ponto 

porcentual da Selic e sacramentou o 

retorno aos dois dígitos da taxa básica de 

juros, que passou de 9,25% para 10,75% 

ao ano – o maior patamar desde maio de 

2017. 

O BC sinalizou uma redução do 

ritmo de alta de juros no próximo 

encontro, nos dias 15 e 16 de março. 

Desde o início do ciclo de aperto 

monetário atual, em março de 2021, o 

aumento acumulado é de 8,75 pontos 

porcentuais. 

A proporção de brasileiros com 

dívidas a vencer alcançou 76,1% em 

janeiro, queda de 0,2 ponto porcentual 

(p.p.) em relação a dezembro de 2021, 

segundo os dados da Pesquisa de 

Endividamento e Inadimplência do 

Consumidor (Peic), divulgada pela CNC. 

Foi a primeira queda ante o mês anterior 

após 13 meses seguidos de altas. Na 

comparação com janeiro de 2021, a Peic 

ainda aponta crescimento do 

endividamento.  

Já a parcela das famílias que 

declararam não ter condições de pagar 

suas contas ou dívidas em atraso, ou 

seja, aqueles entre os inadimplentes que 

deverão permanecer nessa situação, 

apresentou leve expansão, de 0,1 p.p. Na 

comparação com janeiro de 2021, 
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entretanto, o porcentual contou com 

queda de 0,8 ponto, informou a CNC. 

Inflação  

A cidade de São Paulo registrou 

inflação de 0,74% na última 

quadrissemana de janeiro, segundo o 

Índice de Preços ao Consumidor (IPC) 

calculado pela Fipe. Em dezembro, o 

indicador encerrou com inflação de 

0,57%. 

O Índice de Preços ao 

Consumidor Semanal (IPC-S) voltou a 

acelerar, para 0,49%, na última leitura de 

janeiro, vindo de 0,44% na medição 

imediatamente anterior, a terceira do 

mês, e acumulando alta de 9,58% nos 

últimos 12 meses, informou a FGV em 

relatório. 

Os preços do petróleo 

estabeleceram uma nova máxima em 

quase uma década. Às 8h15 da sexta-

feira dia 04, o contrato futuro do 

petróleo para março do tipo WTI, a 

referência americana, subia 1,35%, a 

US$ 91,49 por barril, enquanto o 

contrato futuro para abril do tipo Brent, a 

referência global, tinha alta de 1,19%, a 

US$ 92,19. É a primeira vez desde 

outubro de 2014 que os preços de 

referência do petróleo americano (WTI) 

chegam a US$ 90. Da mesma forma, o 

petróleo tipo Brent também é negociado 

no maior valor desde outubro de 2014. 

O Índice Geral de Preços - 

Disponibilidade Interna (IGP-DI) 

registrou inflação de 2,01% em janeiro, 

percentual superior ao apurado no mês 

anterior, quando foi de 1,25%, informou 

a FGV. Com esse resultado, o índice 

acumula alta de 16,71% em 12 meses.  

Puxada majoritariamente por 

alimentos, a inflação oficial no País 

subiu 0,54% em janeiro, segundo o 

Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), divulgado 

pelo IBGE. Foi a maior variação para o 

mês desde 2016. Da alta de 0,54%, 0,23 

ponto porcentual (p.p.) foi acrescentado 

pelo avanço de 1,11% no grupo 

Alimentação e Bebidas. A inflação 

acumulada em 12 meses foi de 10,06% 

no período encerrado em dezembro para 

10,38% no mês passado. 

O Índice Geral de Preços - 10 

(IGP-10) subiu 1,98% em fevereiro, 

informou a FGV. Com isso, o IGP-10 

acumulou alta de 3,80% no ano e avanço 

de 16,69% nos 12 meses encerrados em 

fevereiro. 

 Setor Público 

Na última Ata do Copom, o 

Banco Central demonstrou preocupação 

com a adoção de políticas fiscais que 

buscam controlar a inflação no curto 

prazo, ressaltando que as medidas 

podem gerar efeito contrário, de alta nos 

preços. 

Os países aumentaram em muito 

o tamanho de suas dívidas públicas nos 

últimos anos, o agravante é que a dívida 

sobe em um momento em que as taxas 

de juros também sobem, aumentando o 

custo do estoque da dívida. A 

consequência é que essa dívida mais cara 

aumenta o próprio estoque e tem como 

consequência taxas de juros mais 

elevadas como prêmio de risco por ela 

estar mais elevada. Pode virar uma bola 

de neve difícil de controlar. Não fosse a 

elevação da inflação que demanda mais 

juros, a política fiscal não teria o risco 

que pode começar a ter. 

O relator do projeto sobre o preço 

dos combustíveis no Senado, Jean Paul 

Prates (PT-RN), afirmou que a Proposta 

de Emenda à Constituição (PEC) 

apelidada de "Kamikaze" pela equipe 

econômica ainda está "viva", mas não é 

prioridade. 

Setor Externo  

A balança comercial brasileira 

começou o ano com déficit de US$ 176 

milhões em janeiro, de acordo com 
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dados divulgados pelo Ministério da 

Economia. Em janeiro, a corrente de 

comércio (soma das exportações e 

importações) avançou 25,0%. 

As exportações somaram US$ 

19,673 bilhões, uma alta de 25,3% ante 

janeiro de 2021. Já as importações 

chegaram a US$ 19,849 bilhões, um 

aumento de 24,6% na mesma 

comparação. 

Em fevereiro, a balança 

comercial brasileira acumula superávit 

de US$ 1,752 bilhão. No ano, o saldo é 

positivo em US$ 1,538 bilhão. A média 

diária das exportações registrou nas duas 

primeiras semanas de fevereiro aumento 

de 25,5% na comparação com a média 

diária do mesmo mês de 2021, já as 

importações subiram 17,2% no período, 

também na comparação pela média 

diária. 

A economia dos Estados Unidos 

criou 467 mil empregos em janeiro, em 

termos líquidos, segundo dados 

publicados pelo Departamento do 

Trabalho do país. Por outro lado, a taxa 

de desemprego dos EUA subiu 

levemente, de 3,9% em dezembro para 

4% em janeiro. 


