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ATIVIDADES ECONÔMICAS 

O Índice de Confiança do 

Empresário do Comércio (Icec), apurado 

pela Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC), recuou 1,2% em fevereiro ante 

janeiro, para 119,3 pontos. Foi a 

primeira queda após dois meses de alta. 

Na comparação com fevereiro de 2021, 

o Icec registrou um salto de 14,2%. 

A Intenção de Consumo das 

Famílias (ICF), indicador apurado pela 

CNC, cresceu 0,4% em fevereiro ante 

janeiro, para 77,6 pontos. É o maior 

nível do ICF desde maio de 2020, 

quando atingiu 81,7 pontos. Na 

comparação com fevereiro de 2021, o 

aumento foi de 4,6%. 

O Índice de Confiança do 

Comércio (Icom) subiu 2,1 pontos na 

passagem de janeiro para fevereiro, para 

87,0 pontos, interrompendo uma 

sequência de três meses de perdas, 

informou a FGV. Em médias móveis 

trimestrais, o indicador caiu 0,3 ponto. 

O Índice de Confiança de 

Serviços (ICS) recuou 2,0 pontos na 

passagem de janeiro para fevereiro, na 

série com ajuste sazonal, para 89,2 

pontos, informou a FGV. Em quatro 

meses de quedas consecutivas, o 

indicador acumulou uma perda de 9,9 

pontos no período. Em médias móveis 

trimestrais, o índice caiu 2,5 pontos. 

O Índice de Confiança 

Empresarial (ICE) do FGV/Ibre caiu 0,5 

ponto em fevereiro, para 91,1 pontos, 

menor nível desde abril de 2021, quando 

estava em 89,6 pontos. Na métrica de 

médias móveis trimestrais, o indicador 

recuou pela quinta vez seguida, agora 

em 1,7 pontos. 

PIB e Investimentos 

Os três principais indicadores do 

mercado imobiliário brasileiro - vendas, 

lançamentos e oferta final - fecharam 

2021 em alta, na comparação com o ano 

anterior, mas perderam força nos últimos 

trimestres. Balanço divulgado pela 

Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção (Cbic) aponta para um recuo 

de quase 10% nas vendas de imóveis 

novos no Brasil no quarto trimestre do 

ano passado. De 72,2 mil unidades 

residenciais comercializadas entre 

outubro e dezembro de 2020, o setor 

fechou o mesmo período do ano passado 

com 65,2 mil negócios fechados. Foi o 

segundo trimestre seguido com queda 

nas vendas. O resultado considerando os 

12 meses de 2021 aponta para uma alta 

de 12,8%. De 231,7 mil imóveis 

vendidos em 2020, o setor comercializou 

261,4 mil unidades no ano passado. 

Indústria 

A Klabin e a Heineken fecharam 

uma parceria em economia circular, pela 

qual materiais e embalagens de vidro, 

papel, alumínio, metal e plástico serão 

transformados, reaproveitados e 

reciclados após o consumo. O projeto 

será iniciado até o fim de 2022 em 

Telêmaco Borba (PR), cidade que abriga 

uma sede da Klabin. 

A Klabin doou R$ 1,5 milhão 

para projetos ligados ao 

desenvolvimento da infância e juventude 

de 40 cidades onde tem operações nos 

estados de Goiás, Paraná, Santa Catarina 

e São Paulo. 

O Índice de Confiança da 

Indústria (ICI) caiu 1,7 ponto em 

fevereiro, no sétimo mês consecutivo de 

contração, informou a FGV. Com o 

resultado, o índice atingiu 96,7 pontos - 

menor nível desde a marca de 89,8 

pontos de julho de 2020. 
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O recuo em fevereiro foi 

espraiado entre os indicadores de 

confiança. O Índice de Situação Atual 

(ISA) cedeu 1,3 ponto, para 98,5 pontos, 

o menor nível desde agosto de 2020 

(97,8 pontos). O Índice de Expectativas 

(IE) recuou 2,2 pontos, para 94,9 pontos, 

o mais baixo desde julho de 2020 (90,5 

pontos). O Nível de Utilização da 

Capacidade Instalada (NUCI) caiu 0,8 

ponto porcentual, a 79,9%. 

Comércio  

As vendas no Varejo em janeiro 

de 2022 cresceram 2,5%, descontada a 

inflação, em comparação com igual mês 

de 2021. Em termos nominais, que 

espelham a receita de vendas observadas 

pelo varejista, o Índice Cielo do Varejo 

Ampliado (ICVA) registrou alta de 

14,4%. 

Descontada a inflação e com o 

ajuste de calendário, o segmento de Bens 

Não Duráveis acelerou em relação a 

dezembro, enquanto os de Bens 

Duráveis e Semiduráveis registraram 

desaceleração na passagem mensal. De 

acordo com o ICVA deflacionado e com 

ajuste de calendário, todas as regiões 

apresentaram crescimento em relação a 

janeiro do ano passado. 

O turismo nacional, segundo 

levantamento do Conselho de Turismo 

(CT) da Federação do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo do Estado de 

São Paulo (FecomercioSP), faturou R$ 

152,4 bilhões em 2021. O valor 

representa um crescimento porcentual de 

12% para o setor em relação a 2020. 

Entretanto, o nível ainda está 24,2% 

abaixo de 2019, quando o Turismo 

faturou R$ 201,2 bilhões - já descontada 

a inflação. 

Agricultura  

O Ministério da Agricultura 

publicou um ofício circular em que 

anunciou a liberação de linha de 

financiamento à agricultura familiar que 

integra o Programa Nacional de Crédito 

Fundiário (Terra Brasil). A medida 

beneficia produtores com renda anual 

máxima de R$ 268,9 mil e patrimônio de 

até R$ 500 mil. 

A estiagem em Santa Catarina já 

causou perdas de R$ 3,7 bilhões à 

agricultura do Estado, segundo 

levantamento da Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural 

(Epagri/Cepa). Milho (grão e silagem), 

soja e feijão foram as culturas mais 

afetadas até janeiro. O maior prejuízo 

financeiro ocorreu na soja, que teve 

perdas de R$ 1,5 bilhão. 

Mercado de Trabalho 

A taxa média de desemprego no 

país recuou para 13,2% em 2021, frente 

a 13,8% em 2020, mostra a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (Pnad Contínua), divulgada 

pelo IBGE. No quarto trimestre, a taxa 

de desemprego nacional foi de 11,1%. 

No último trimestre de 2021, o 

país tinha 12 milhões de desempregados. 

O número representa queda de 10,7% 

frente ao terceiro trimestre, segundo o 

IBGE (1,4 milhão de pessoas a menos) e 

recuo de 16,7% em relação a igual 

período de 2020 (menos 2,4 milhões). 

No quarto trimestre, a população 

ocupada (empregados, empregadores, 

funcionários públicos) era de 95,7 

milhões de pessoas. O número é 3% 

maior que no terceiro trimestre (2,8 

milhões de pessoas ocupadas a mais) e 

9,8% superior ao do quarto trimestre de 

2020 (8,5 milhões de pessoas a mais). 

Sistema Financeiro 

Os quatro maiores bancos com 

ações negociadas na bolsa (Banco do 

Brasil, Itaú Unibanco, Santander e 

Bradesco) divulgaram balanços 

referentes ao quarto trimestre de 2021 e 

apresentaram resultados mistos, com os 

dois primeiros surpreendendo o mercado 
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positivamente e os outros dois ficando 

um pouco aquém das expectativas. 

O Banco Central informou que as 

concessões de crédito subiram 12,6% em 

janeiro ante dezembro na série 

dessazonalizada. No caso de pessoas 

físicas, essas concessões avançaram 

3,7% e, no das empresas, 11,1%. 

O estoque total de operações de 

crédito do sistema financeiro ficou 

estável em janeiro ante dezembro, em 

R$ 4,670 trilhões, informou o Banco 

Central. Em 12 meses, houve alta de 

16,4%. Em janeiro ante dezembro, 

houve alta de 1,0% no estoque para 

pessoas físicas e retração de 1,5% no 

estoque para pessoas jurídicas. 

Com isso, o total de operações de 

crédito em relação ao Produto Interno 

Bruto (PIB) caiu de 53,8% para 53,3% 

na passagem de dezembro para janeiro. 

A taxa de inadimplência nas 

operações de crédito livre com os bancos 

aumentou de 3,1% para 3,3% de 

dezembro para janeiro, informou o 

Banco Central. Esse é o maior patamar 

desde agosto de 2020. 

Para as pessoas físicas, a taxa de 

inadimplência cresceu de 4,4% para 

4,6% de um mês para o outro. No caso 

das empresas, o indicador passou de 

1,5% para 1,6%. 

A taxa média de juros no crédito 

livre passou de 33,8% ao ano em 

dezembro para 35,3% ao ano em janeiro, 

informou o Banco Central. 

Para as pessoas físicas, a taxa 

média de juros no crédito livre passou de 

45,0% para 46,3% ao ano de dezembro 

para janeiro, enquanto para as pessoas 

jurídicas foi de 19,7% para 21,3%. 

O saldo do crédito ampliado ao 

setor não financeiro caiu 0,1% em 

janeiro ante dezembro, para R$ 13,594 

trilhões. O montante equivale a 155,1% 

do Produto Interno Bruto (PIB) do 

Brasil, conforme dados divulgados pelo 

Banco Central. 

O endividamento das famílias 

brasileiras com o sistema financeiro 

atingiu um novo recorde em novembro, 

quando subiu para 51,9% - em outubro, 

estava em 51,2%, de acordo com o 

Banco Central. Se forem descontadas as 

dívidas imobiliárias, o endividamento 

ficou em 32,6% em novembro, ante 

31,9% do mês anterior. 

Já o comprometimento de renda 

das famílias com o Sistema Financeiro 

Nacional (SFN) permaneceu estável em 

27,9% em novembro ante outubro. 

Descontados os empréstimos 

imobiliários, o comprometimento da 

renda também não sofreu alteração de 

um mês para o outro, seguindo em 

25,6%. 

Inflação  

O Índice de Preços ao 

Consumidor Semanal (IPC-S) da terceira 

quadrissemana de fevereiro de 2022 

subiu 0,33% e acumula alta de 9,35% 

nos últimos 12 meses, segundo o 

FGV/Ibre.  

O Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo -15 (IPCA-15) subiu 

0,99% em fevereiro, após alta de 0,58% 

em janeiro, informou o IBGE, com 

impacto de educação e alimentação. A 

alta é a maior para um mês de fevereiro 

desde 2016 (1,42%). No resultado 

acumulado em 12 meses, o IPCA-15 

ficou em 10,76% em fevereiro. É o 

maior resultado acumulado em 12 meses 

desde fevereiro de 2016 (10,84%).  

O Índice Geral de Preços – 

Mercado (IGP-M) subiu 1,83% em 

fevereiro, segundo o FGV/Ibre. O índice 

agora acumula alta de 3,68% em 2022 e 

de 16,12% em 12 meses. 

Setor Público 

O setor público consolidado 

registrou um superávit nominal de R$ 
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84,061 bilhões no primeiro mês deste 

ano. Em dezembro, o resultado nominal 

havia sido deficitário em R$ 54,249 

bilhões e, em janeiro de 2021, positivo 

em R$ 17,928 bilhões. Em 12 meses até 

janeiro, há déficit nominal de R$ 

317,531 bilhões, ou 3,62% do PIB. 

O setor público consolidado 

fechou janeiro com superávit primário 

de R$ 101,833 bilhões, conforme 

divulgou o Banco Central (BC). Em 12 

meses até janeiro, por sua vez, o 

superávit alcançou R$ 108,186 bilhões, 

o equivalente a 1,23% do Produto 

Interno Bruto (PIB). 

Dados divulgados pelo Banco 

Central mostram que a Dívida Bruta do 

Governo Geral (DBGG) fechou janeiro 

aos R$ 6,973 trilhões, o que representa 

79,6% do Produto Interno Bruto (PIB). 

O porcentual é menor que a marca de 

80,3% de dezembro. 

Setor Externo  

Os preços das importações 

subiram 32,4% em janeiro na 

comparação anual e voltaram a pesar 

sobre os termos de troca, que caíram 

13% ante janeiro de 2021, conforme o 

Indicador de Comércio Exterior 

(Icomex), divulgado pelo FGV / Ibre. 

O Indicador de Clima Econômico 

(ICE) da América Latina recuou 1,6 

ponto na passagem do quarto trimestre 

de 2021 para o primeiro trimestre de 

2022, do patamar de 80,6 pontos para 

79,0 pontos, permanecendo assim na 

zona desfavorável (abaixo de 100 

pontos), apontou o levantamento feito 

pelo Ibre/FGV. 


