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RÚSSIA/UCRÂNIA 

A guerra Rússia-Ucrânia está 

virando o mundo de cabeça para baixo. 

Até o momento, as tentativas de paz não 

deram certo. Os bombardeios russos 

continuam destruindo os prédios em 

Kiev, inclusive uma maternidade, e o 

número de refugiados em direção à 

Polônia já atinge 2,5 milhões. O 

Presidente dos Estados Unidos, Joe 

Biden, disse que se tocarem nos países 

da OTAN, “vamos responder”. O 

Presidente da Ucrânia, Volodymyr 

Zelensky, disse que o Ocidente precisa 

ser mais atuante, inclusive fechar os 

espaços aéreos para os aviões Russos. 

Na revista CNC-Notícias de 

março, o Presidente José Roberto Tadros 

faz uma breve análise da situação geral 

da economia e do comércio nos 

primeiros meses de 2022. “Ômicron, 

inflação, crédito e juros dão os rumos de 

um ano que terá as eleições gerais como 

mais um fator de influência.”  

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Uma pesquisa divulgada pelo 

SindusconRio mostra que em 2021 

foram lançados 110 empreendimentos na 

cidade do Rio de Janeiro, totalizando 

12.582 unidades. 

PIB e Investimentos 

A economia do Brasil terminou 

2021 confirmando a recuperação 

completa das perdas registradas com a 

pandemia de covid-19 em 2020. Com 

alta de 0,5% no quarto trimestre ante o 

terceiro, o PIB cresceu 4,6% no ano 

passado, ante queda de 3,9% em 2020, 

informou o IBGE. 

No agregado de 2021, houve 

crescimento de 4,7% nos serviços e de 

4,5% na indústria. Afetada por 

problemas climáticos, a agropecuária 

encolheu em 0,2% ante 2020. A relativa 

melhora no mercado de trabalho, além 

dos pagamentos de novas rodadas do 

Auxílio Emergencial, impulsionou o 

consumo das famílias, principal 

componente do PIB pelo lado da 

demanda. O consumo cresceu 0,7% no 

quarto trimestre e fechou 2021 com 

avanço de 3,6%. Ainda pela ótica da 

demanda, a formação bruta de capital 

fixo avançou 0,4% no trimestre e 17,2% 

no ano. 

Indústria 

A produção da indústria 

brasileira recuou 2,4% em janeiro de 

2022, em relação ao mês anterior, 

segundo a Pesquisa Industrial Mensal – 

Produção Física (PIM-PF), divulgada 

pelo IBGE. 

A produção da indústria 

brasileira começou 2022 com recuo em 

10 dos 15 locais pesquisados pela 

Pesquisa Industrial Mensal Regional 

(PIM Regional), divulgada pelo IBGE, 

considerando o resultado de janeiro de 

2022, perante o mês anterior. 

As perdas mais intensas foram 

registradas em Amazonas (-13%), Minas 

Gerais (-10,7%) e Pará (-9,8%). No 

Amazonas, a perda eliminou quase todo 

o aumento de 14,3% de dezembro de 

2021. Em Minas, o recuo foi o maior 

desde abril de 2020 (-15,3%) e 

interrompeu dois meses seguidos de 

crescimento na produção, em que havia 

acumulado ganho de 7,5%. Paraná (-

5,1%), Pernambuco (-5,0%) e Ceará (-

3,8%) também registraram taxas 

negativas mais intensas do que a média 

nacional (-2,4%). Principal parque 

industrial do país, São Paulo teve queda 

de 1,0%, menos intensa que a média 

nacional de 2,4%. No Rio de Janeiro, a 

retração foi de 1,4%. 
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Os destaques positivos foram 

Mato Grosso (4,0%) – quarta alta 

seguida, acumulado 37,6% - e Espírito 

Santo (2,6%), que acumula 8,8% em 

dois meses de alta. Bahia (1,2%), Santa 

Catarina (0,9%) e Rio Grande do Sul 

(0,8%) foram os demais resultados 

positivos do mês. 

O Índice de Confiança do 

Empresário Industrial da CNI recuou 0,4 

ponto em março de 2022, de 55,8 pontos 

para 55,4 pontos. O resultado demonstra 

leve queda da confiança em relação a 

fevereiro. Apesar da queda, a indústria 

segue confiante em março de 2022, pois 

segue acima da linha divisória dos 50 

pontos, que separa a confiança da falta 

de confiança. 

Segundo dados da Abraciclo, 

associação das montadores de motos, 

ciclomotores, bicicletas e similares, a 

produção de motocicletas no Brasil em 

fevereiro alcançou 107 mil unidades, o 

maior volume para o mês em sete anos. 

Comércio  

O volume de vendas no varejo 

restrito abriu o ano de 2022 com alta 

0,8% das vendas em janeiro ante 

dezembro, na série com ajuste sazonal, 

segundo a Pesquisa Mensal do Comércio 

(PMC), divulgada pelo IBGE. Na 

comparação com janeiro de 2021, o 

varejo restrito caiu 1,9%. O comércio 

restrito acumula alta de 1,3% no 

resultado acumulado em 12 meses até 

janeiro. Com o resultado de janeiro, o 

varejo restrito se encontra 1,0% abaixo 

do patamar pré-pandemia, em fevereiro 

de 2020. 

No varejo ampliado, que inclui as 

vendas de veículos e motos, partes e 

peças, e material de construção, o 

volume de vendas caiu 0,3% na 

passagem entre dezembro e janeiro, já 

descontados os efeitos sazonais. Na 

comparação com janeiro de 2021, o 

volume de vendas do varejo ampliado 

caiu 1,5%. 

De acordo com o levantamento 

realizado pela Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC), o comércio encerrou o ano com 

2.407.821 estabelecimentos ativos, 

revelando, portanto, um saldo positivo 

de 204,4 mil registros em relação ao fim 

de 2020. 

Mais de 92% das empresas 

abertas foram de micro (158,23 mil) ou 

pequeno porte (29,99 mil). No geral, 

esses dois tipos de estabelecimentos 

comerciais representam 91,5% do total 

de lojas ativas no varejo brasileiro. 

O estudo também aponta que o 

faturamento real do setor (no conceito 

ampliado) no último ano registrou 

crescimento de 4,5% – o maior avanço 

anual desde 2018 -, compensando, 

assim, a retração verificada no ano 

retrasado de 1,4%. 

 

Agricultura  

Com as negociações caminhando 

em ritmo lento no mercado brasileiro de 

fertilizantes desde a invasão russa na 

Ucrânia, a disparada de preços encareceu 

nutrientes que já vinham em forte alta no 

ano passado e elevará os custos da 

produção agrícola no país. Afetando, 

assim, o rendimento das lavouras, 

embora as áreas ocupadas por culturas 

como grãos e cana não devam diminuir. 

Mercado de Trabalho 

O mercado de trabalho brasileiro 

registrou em janeiro a abertura de 

155.178 vagas com carteira assinada. O 

dado é resultado de 1.777.646 admissões 

ante 1.622.468 desligamentos, 

divulgados pelo Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (Caged). 

Houve abertura de vagas em 

quatro dos cinco setores da economia em 

janeiro. A exceção ficou com Comércio, 
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que teve fechamento de 60.088 

empregos. Por regiões, todas as cinco do 

país tiveram saldo positivo na geração de 

emprego formal. 

O Indicador Antecedente de 

Emprego (IAEmp), calculado pelo FGV 

Ibre, piorou pelo quarto mês 

consecutivo, cedendo 1,4 ponto em 

fevereiro, para 75,1 pontos, menor nível 

desde agosto de 2020 (74,8 pontos). Em 

médias móveis trimestrais, também caiu, 

desta vez, 2,6 pontos, para 77,8 pontos. 

Sistema Financeiro 

O investidor estrangeiro já trouxe 

quase R$ 80 bilhões para a bolsa local 

neste ano, entre compras no mercado à 

vista, futuro e ofertas de ações. Em 

menos de três meses, a B3 já atraiu 57% 

do volume que entrou no ano passado 

inteiro. 

Segundo dados da Serasa, o 

número de inadimplentes voltou a subir 

em janeiro e se aproxima do patamar 

recorde atingido no início da pandemia, 

em abril de 2020, com 64,82 milhões de 

brasileiros com contas em atraso, 850 

mil a mais do que no mês anterior. O 

valor total das dívidas atingiu R$ 260,7 

bilhões, 3,48% a mais do que em 

dezembro. 

O percentual de famílias com 

dívidas e/ou contas em atraso 

apresentou, em fevereiro, o maior 

patamar desde março de 2010, segundo a 

Pesquisa Nacional de Endividamento e 

Inadimplência do Consumidor (Peic), 

apurada pela CNC. 

Alcançando 27% dos lares, o 

indicador de inadimplência apresentou, 

em fevereiro, aumento de 0,6 ponto 

percentual em relação a janeiro e de 2,5 

p.p. na comparação com fevereiro de 

2021. Já a parcela que declarou não ter 

condições de pagar suas contas ou 

dívidas em atraso e, portanto, 

permanecerá inadimplente, também 

acirrou na passagem mensal, com 

aumento de 0,4 p.p., a proporção chegou 

a 10,5%, mesmo percentual registrado 

em fevereiro do ano passado. 

Inflação  

O Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) subiu 1,01% 

em fevereiro, o maior resultado para o 

mês desde 2015, quando a inflação 

oficial brasileira subiu 1,22%. Já o 

resultado acumulado em 12 meses 

atingiu a marca de 10,54%, ante 10,38% 

até janeiro, e a maior taxa em 12 meses 

desde novembro de 2021 (10,74%). As 

informações foram divulgadas pelo 

IBGE. 

O Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC), que mede a 

inflação percebida por famílias com 

renda entre um e cinco salários mínimos 

mensais, foi de 1,00% em fevereiro, 

informou o IBGE. Esse foi o maior 

resultado para um mês de fevereiro 

desde 2015, quando o índice foi de 

1,16%. No resultado acumulado 12 

meses, o INPC ficou em 10,80%. Até 

janeiro, o resultado acumulado em doze 

meses tinha sido de 10,60%. 

O Índice Geral de Preços - 

Disponibilidade Interna (IGP-DI) 

registrou aumento de 1,50% em 

fevereiro e acumula alta de 15,35% em 

12 meses, informou o FGV Ibre. 

O Índice de Preços ao 

Consumidor Semanal (IPC-S) voltou a 

acelerar, para 0,47% na primeira leitura 

de março, vindo de 0,28% na 

imediatamente anterior, a do 

encerramento de fevereiro, e 

acumulando alta de 8,73% nos últimos 

12 meses, informou a FGV.  

O Índice de Preços ao Produtor 

(IPP), calculado pelo IBGE, teve alta de 

1,18% em janeiro, frente a dezembro. 

No resultado acumulado em 12 meses 

até janeiro, a alta foi de 25,51%. 
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Setor Público 

O presidente Jair Bolsonaro disse 

que pode enviar ao Congresso um 

projeto para zerar a cobrança dos 

tributos federais PIS e Cofins sobre a 

gasolina, nos moldes do que foi feito 

com o óleo diesel. 

 O presidente agradeceu ao 

Senado e à Câmara por terem aprovado 

o PLC e calculou que, com a medida, o 

Governo Federal vai deixar de receber 

R$ 0,33 por litro de diesel do 

PIS/Cofins, enquanto os Estados 

deixariam de arrecadar R$ 0,27 por 

conta de mudanças no ICMS. 

No cenário de alta dos preços de 

alimentos com a guerra na Ucrânia, o 

Governo vai aumentar o espaço no 

Orçamento para os subsídios destinados 

às operações de crédito agrícola. É uma 

tentativa de evitar problemas no plantio 

da safra que possam reduzir a produção 

nacional e ampliar os riscos de inflação. 

 O acerto negociado com o 

Ministério da Economia foi de uma 

liberação de mais R$ 868 milhões para 

subsidiar linhas de financiamento do 

atual Plano Safra. Também será liberado 

um crédito extraordinário de R$ 1,2 

bilhão para os agricultores dos Estados 

afetados pela seca no sul do País 

conseguirem pagar as parcelas dos 

empréstimos. Além do Rio Grande do 

Sul, do Paraná e de Santa Catarina, os 

produtores de Mato Grosso do Sul 

também serão atendidos pela medida.  

Setor Externo  

No G20, o Brasil tem a terceira 

maior inflação, só atrás da Argentina e 

da Turquia. Levantamento publicado 

pela OCDE mostra que, em seus 38 

países-membros, a taxa de inflação anual 

pulou de 6,6% em dezembro de 2021 

para 7,2% em janeiro de 2022 em nível 

anual. O aumento é atribuído em parte à 

elevação dos preços na Turquia. 

Em uma tentativa de conter os 

efeitos de uma fuga de capitais, o Banco 

Central russo reduziu as exigências de 

capital para as instituições financeiras 

que operam no país. A nova regra vai 

reduzir em 2,7 trilhões de rublos (R$ 132 

bilhões) o volume de capital exigido 

como reserva de segurança para manter 

suas operações. 

As exportações do agronegócio 

brasileiro alcançaram US$ 10,5 bilhões 

em fevereiro, 65,8% mais que um ano 

antes e novo recorde para fevereiro, 

segundo dados da Secretaria de 

Comércio Exterior (Secex). 

Tanto os preços médios dos 

produtos exportados, quanto os volumes, 

aumentaram, em 24% e 33,7%, 

respectivamente. Com esses avanços, a 

participação do agro nas exportações 

totais o Brasil voltou a crescer e atingiu 

45,9%, contra 38,7% em fevereiro de 

2021. 


