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ATIVIDADES ECONÔMICAS 

O Índice de Confiança da 

Construção (ICST) caiu 3,9 pontos em 

janeiro, para 92,8 pontos, informou a 

FGV. É o menor nível do indicador 

desde os 92,4 pontos observados em 

junho de 2021. 

O recuo do ICST em janeiro foi 

puxado pela piora na percepção dos 

empresários sobre o momento atual e nas 

expectativas em relação aos próximos 

meses. O Índice de Situação Atual (ISA-

CST) caiu 2,1 pontos entre dezembro e 

janeiro, para 90,7 pontos; menor nível 

desde julho do ano passado (89,4 

pontos). Já o Índice de Expectativas (IE-

CST) teve queda 5,8 pontos, para 95,0 

pontos; menor nível desde maio de 2021 

(89,9 pontos), retornando a patamar 

inferior ao nível neutro. 

O Nível de Utilização da 

Capacidade (NUCI) da Construção caiu 

1,5 ponto porcentual entre dezembro e 

janeiro, para 74,9%. A contração foi 

impulsionada tanto pelo NUCI de mão 

de obra (-1,2 ponto porcentual, a 76,3%) 

quanto pelo de máquinas e equipamentos 

(-1,1 ponto porcentual, a 68,7%). 

A pesquisa da Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo (CNC) que mede o Índice de 

Confiança do Empresário do Comércio 

(Icec) mostrou que os empresários estão 

mais otimistas quanto à geração de 

empregos. 

A maior satisfação foi em relação 

à Contratação de Funcionários (137,2 

pontos), indicador também com maior 

crescimento mensal dentre os dessa 

categoria (+5,0%). A maior parte dos 

empresários (68,9%) demonstrou 

intenção de aumentar sua contratação, 

sinalizando que a recuperação do 

mercado de trabalho deve continuar. 

A Intenção de Consumo das 

Famílias (ICF), indicador calculado pela 

CNC, avançou 1,1% em janeiro deste 

ano ante dezembro de 2021, registrando 

76,2 pontos, o maior desde maio de 2020 

(81,7 pontos). Na comparação com 

janeiro de 2021, o ICF registrou alta de 

3,6%. 

Entre os componentes do ICF, o 

destaque foi o índice Emprego Atual, 

com aumento de 2,6% ante dezembro de 

2021. O índice de Perspectiva de 

Consumo também mostrou expansão de 

2,5%, a segunda consecutiva, além de 

alcançar o maior patamar desde abril de 

2020 (81,0 pontos). Já o indicador Renda 

Atual, apesar da inflação elevada, 

atingiu o melhor nível desde junho de 

2021, com 82,7 pontos, alta de 0,5% em 

janeiro. 

O Indicador de Incerteza da 

Economia Brasileira (IIE-Br) registrou 

ligeira queda de 0,2 ponto na passagem 

de dezembro de 2021 para janeiro, para 

122,1 pontos, informou a FGV. Foi o 

quarto mês seguido sem elevações do 

IIE-Br, mas, mesmo assim, o indicador 

ainda está 7,0 pontos acima do nível de 

fevereiro de 2020 (115,1 pontos). 

PIB e Investimentos 

O Índice de Atividade 

Econômica do Banco Central (IBC-Br) 

subiu 0,69% em novembro de 2021, na 

comparação dessazonalizada com 

outubro, conforme divulgado pela 

autoridade monetária. Já no acumulado 

de 12 meses até novembro, o IBC-Br 

subiu 4,30%. Por sua vez, no acumulado 

de 2021 até novembro, o índice subiu 

4,59%. 

Indústria 

O Índice de Confiança da 

Indústria (ICI) do FGV Ibre caiu pelo 6º 
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mês consecutivo, 1,7 ponto em janeiro, 

para 98,4 pontos, menor nível desde 

julho de 2020 (89,8 pontos).  

O resultado do mês foi 

influenciado por uma piora tanto das 

avaliações sobre a situação atual quanto 

das perspectivas para os próximos 

meses.  

Comércio  

O Índice de Confiança de 

Serviços (ICS), do FGV IBRE, caiu 4,3 

pontos em janeiro, para 91,2 pontos, 

menor nível deste maio de 2021 (88,1 

pontos). 

A queda do ICS no primeiro mês 

do ano foi resultado da piora na 

avaliação das empresas sobre a situação 

atual e das perspectivas para os 

próximos meses. 

O Índice de Confiança do 

Comércio (Icom) caiu 0,4 ponto na 

passagem de dezembro de 2021 para 

janeiro, para 84,9 pontos, informou a 

FGV. Assim, o Icom ficou no menor 

nível desde abril do ano passado, quando 

atingiu 84,1 pontos. 

Em janeiro, a queda do Icom foi 

puxada pela percepção em relação ao 

momento presente. O Índice de Situação 

Atual (ISA-COM) recuou 3,5 pontos, 

para 80,5 pontos, menor nível desde 

março de 2021. Já o Índice de 

Expectativas (IE-COM) subiu 2,7 

pontos, para 90,0 pontos. 

As vendas no varejo em 

dezembro cresceram 3%, descontada a 

inflação, em comparação com o mesmo 

mês de 2020, segundo o Índice Cielo do 

Varejo Ampliado (ICVA). Em termos 

nominais, que espelham a receita de 

vendas observadas pelo varejista, o 

indicador registrou alta de 14,6%. 

O crescimento nas vendas em 

2021 foi de 0,8%, descontada a inflação, 

em relação a 2020. Em termos nominais 

o comércio cresceu 12,7%. 

No quarto trimestre de 2021, o 

comércio experimentou alta de 1,6%, 

descontada a inflação, em comparação 

com igual período de 2020. Em termos 

nominais, o crescimento das vendas foi 

de 13,7%. 

Agricultura  

A AgRural divulgou sua 

estimativa de safra de soja, que prevê a 

colheita de 128,5 milhões de toneladas, 

volume 3,7% inferior às 133,4 milhões 

de toneladas projetadas no início de 

janeiro. A consultoria realizou cortes de 

produtividade nos três estados do Sul e 

em Mato Grosso do Sul, cujas lavouras 

continuaram pressionadas por calor e 

chuvas abaixo da média ao longo de 

janeiro. Também houve um leve ajuste 

negativo em Mato Grosso, devido a 

perdas causadas por chuvas acima do 

normal no médio-norte do estado. 

Mercado de Trabalho 

A taxa de desemprego no País 

ficou em 11,6% no trimestre encerrado 

em novembro de 2021. A taxa ficou 1,6 

ponto percentual abaixo do registrado no 

trimestre móvel anterior, encerrado em 

agosto (13,1%). As informações constam 

da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada 

pelo IBGE. Com relação a igual período 

de 2020, quando a taxa fora de 14,4%, 

houve recuo de 2,8 pontos percentuais. 

No trimestre até novembro, o 

Brasil tinha 12,4 milhões de 

desempregados – pessoas de 14 anos ou 

mais que buscaram emprego, sem 

encontrá-lo. O número aponta retração 

de 10,6% frente ao trimestre anterior 

(1,5 milhão de pessoas a menos) e queda 

de 14,5% frente a igual período do ano 

anterior (2,1 milhões de pessoas a 

menos). 

Entre setembro e novembro, a 

população ocupada (empregados, 

empregadores, funcionários públicos) 

era de 94,9 milhões de pessoas. Isso 
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representa alta de 3,5% em relação ao 

trimestre móvel anterior, encerrado em 

novembro (3,2 milhões de ocupados a 

mais). Frente a igual trimestre de 2020, 

subiu 9,7% (8,4 milhões de pessoas a 

mais). 

A renda média real ficou em 

R$2.444, queda de 4,5% frente ao 

trimestre anterior e recuo de 11,4% em 

relação a igual trimestre de 2020. Este 

foi o menor rendimento da série 

histórica, iniciada em 2012. A massa de 

rendimento real habitual (R$227 bilhões) 

não teve variações estatisticamente 

significativas em ambas as comparações.  

Em dezembro de 2021 houve 

mais de 480 mil solicitações de seguro-

desemprego, segundo dados divulgados 

pelo Caged. No último mês, 2.131.368 

trabalhadores ainda estavam vinculados 

ao BEm, O Programa Emergencial de 

Manutenção do Emprego e da Renda. 

Em janeiro, serão 853.033 vinculados ao 

BEm, e o número cairá nos meses 

subsequentes, com o fim do programa. 

O fechamento líquido de 265.811 

vagas de trabalho com carteira assinada 

em dezembro no Caged foi puxado pelo 

desempenho do setor de serviços no 

mês, com a destruição de 104.670 postos 

formais, seguido pela indústria geral, 

que fechou 92.047 vagas. Enquanto 

houve um saldo positivo de 9.013 

contratações no comércio. 

Sistema Financeiro 

O saldo das operações de crédito 

do sistema financeiro cresceu 1,9% em 

dezembro, para R$ 4,684 trilhões, 

conforme divulgado pelo Banco Central 

(BC). Em 2021, houve alta acumulada 

de 16,5%. Como proporção do Produto 

Interno Bruto (PIB), o estoque de 

operações foi para 54%, frente a 53,4% 

em novembro. Em dezembro de 2020, o 

saldo era de 53,8%. 

O saldo total do crédito livre 

subiu 2,6% em dezembro, chegando a 

R$2,803 trilhões, enquanto o crédito 

direcionado avançou 0,9%, para 

R$1,881 trilhão. O saldo total de crédito 

para as famílias aumentou 1,7% no mês, 

chegando a R$ 2,798 trilhões. Para as 

empresas, houve alta de 2,3%, para 

R$1,976 trilhão. 

O sistema financeiro concedeu 

em dezembro 8,1% a mais em novos 

empréstimos e financiamentos, na 

comparação com novembro. O número 

leva em conta as concessões totais em 

cada mês. Considerando a média por dia 

útil, houve queda de 6%. Em 2021, as 

concessões totais no ano cresceram 19%. 

As concessões para clientes corporativos 

subiram 18,1% contra o mês anterior, 

somando R$20,8 bilhões. Para as 

famílias, o sistema financeiro concedeu 

R$ 246 bilhões em novos empréstimos e 

financiamentos, queda de 0,6% em 

relação a novembro.  

A taxa de juros média anual 

cobrada pelo sistema financeiro nas 

operações de crédito variou de 24% em 

novembro para 24,4% em dezembro. No 

acumulado de 2021, houve alta de 6 

pontos percentuais. 

A inadimplência média das 

operações de crédito ficou em 2,3% em 

dezembro, estabilidade em comparação a 

novembro. Em 2021, houve estabilidade 

também. Entre as empresas, a taxa média 

ficou em 1,3%, contra 1,4% em 

novembro. Entre as famílias, foi 3%, 

contra 3% no mês anterior. 

O endividamento das famílias 

brasileiras com o sistema financeiro 

voltou a aumentar em outubro, para 

51,2%, ante 50,4% em setembro, o que 

configura um novo recorde da série. Se 

forem descontadas as dívidas 

imobiliárias, o endividamento ficou em 

31,9% em outubro, ante 31,3% em 

setembro. 

Na última divulgação, o BC 

informou atualização da metodologia de 
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cálculo do endividamento das famílias e 

do comprometimento de renda. A nova 

metodologia considera a Renda Nacional 

Disponível Bruta das Famílias (RNDBF) 

restrita, em vez da Massa Salarial 

Ampliada Disponível (MSAD). A nova 

medida de renda das famílias inclui 

recursos recebidos extraordinariamente 

pelas famílias, como o saque 

emergencial do FGTS e o auxílio 

emergencial, e desconsidera rendas de 

aluguéis, rendas distribuídas das 

empresas para as famílias e rendas de 

investimentos. 

O comprometimento de renda das 

famílias com o Sistema Financeiro 

Nacional (SFN) atingiu 27,9% em 

outubro, ante 27,1% em setembro (dado 

revisado). Descontados os empréstimos 

imobiliários, o comprometimento da 

renda ficou em 25,6% no décimo mês, 

ante 24,9% em setembro (dado 

revisado). 

Inflação  

O Índice Geral de Preços – 10 

(IGP-10), calculado pelo FGV Ibre, 

subiu 1,79% em janeiro. Com esse 

resultado, o índice acumula alta de 

17,82% em 12 meses. 

 O Índice Geral de Preços - 

Mercado (IGP-M) avançou 1,82% em 

janeiro, após alta de 0,87% em 

dezembro, informou a FGV. A inflação 

acumulada em 12 meses pelo IGP-M 

desacelerou de 17,78% para 16,91%. 

O Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) 

registrou uma alta de 0,58% em janeiro 

e, com isso, o acumulado em 12 meses 

subiu para 10,20%. Houve uma 

desaceleração em relação ao resultado de 

dezembro, quando o IPCA-15 registrou 

alta de 0,78% no mês. Em janeiro do ano 

passado, o índice também foi maior, com 

alta de 0,78%. 

O maior impacto no índice do 

mês foi de alimentação e bebidas, com 

alta de 0,97%. Na sequência, aparecem 

as despesas de saúde e cuidados 

pessoais, com aumento de 0,93%, e de 

habitação (0,62%). Já as maiores altas 

foram de vestuário (1,48%) e artigos de 

residência (1,40%) 

Setor Público 

A arrecadação de impostos e 

contribuições federais somou R$ 1,878 

trilhão em 2021, o maior volume na série 

iniciada em 1995. O montante representa 

um crescimento real - já descontada a 

inflação - de 17,36% na comparação 

com os R$ 1,479 trilhão de 2020. 

A arrecadação federal voltou a 

acelerar em dezembro e somou 

R$193,902 bilhões. O resultado 

representa um aumento real de 10,76% 

na comparação com o mesmo mês de 

2020. Em relação a novembro, houve 

alta real de 22,34% no recolhimento de 

impostos. 

As contas do setor público 

registraram um superávit primário de 

R$123 milhões em dezembro, após 

resultado superavitário de R$15,034 

bilhões em novembro, informou o Banco 

Central. Em dezembro de 2020, houve 

rombo de R$ 51,837 bilhões. 

A dívida pública brasileira cedeu 

em 2021 após atingir o recorde anual no 

ano anterior, beneficiada pela retomada 

econômica e a aceleração da inflação. 

Dados do Banco Central mostram que a 

Dívida Bruta do Governo Geral fechou 

dezembro aos R$ 6,967 trilhões, o que 

representa 80,3% do PIB, contra 88,6% 

no mesmo período de 2020. 

O setor público consolidado teve 

um resultado negativo de R$ 448,391 

bilhões com juros em 2021, após esta 

rubrica ter encerrado 2020 com um gasto 

de R$ 312,427 bilhões, informou o BC. 

Em relação ao PIB, a despesa representa 

5,17%. 
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Só em dezembro, o gasto com 

juros foi de R$ 54,372 bilhões, após 

R$41,642 bilhões em novembro e 

R$23,971 bilhões no último mês de 

2020. 

Setor Externo  

O Brasil registrou déficit em suas 

transações correntes de US$ 5,891 

bilhões em dezembro, conforme 

divulgado pelo Banco Central. No 

mesmo mês de 2020, o saldo da conta 

corrente foi negativo em US$ 8,458 

bilhões. No acumulado de 2021, a 

diferença entre o que o País gastou e o 

que recebeu nas transações 

internacionais relativas a comércio, 

rendas e transferências unilaterais 

alcançou saldo negativo de US$ 28,110 

bilhões, o equivalente a 1,75% do PIB. 

Em novembro, o déficit foi equivalente a 

1,91%. 

Em dezembro, houve saída 

líquida de Investimento Direto no País 

(IDP), no valor de US$ 3,935 bilhões. 

Em dezembro do ano passado, por sua 

vez, o IDP tinha somado entrada de 

US$1,102 bilhão. 

A conta de viagens internacionais 

registrou déficit de apenas US$ 2,302 

bilhões em 2021, segundo o Banco 

Central. Em 2020, o déficit nessa conta 

já havia sido baixo, de US$ 2,350 

bilhões. Em 2019, por sua vez, o saldo 

negativo fora de US$ 11,599 bilhões. 

Somente em dezembro, o saldo 

líquido da conta de viagens ficou 

negativo em US$ 413 milhões, com 

despesas de US$ 784 milhões e receitas 

de US$ 371 milhões. 


