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EXPECTATIVAS SOBRE A 

ECONOMIA E O COMÉRCIO 

O Presidente da CNC José 

Roberto Tadros faz uma breve análise da 

situação geral da economia e do 

comércio nos primeiros meses de 2022: 

“Apesar de o início de 2022 ter 

sido marcado pelo avanço da variante 

Ômicron da Covid-19, devemos ter um 

cenário mais favorável em relação ao 

ano passado, pois os fatores de 

recuperação devem permanecer, com a 

vacinação se consolidando e, 

consequentemente, a garantia de maior 

circulação da população.  

O aumento inflacionário, uma 

das maiores dificuldades em 2021, já dá 

mostras de arrefecer, com alguns grupos 

relevantes desacelerando. Com isso, o 

aumento dos juros não deve ser tão 

intenso ao longo de 2022. Esses 

movimentos devem favorecer o 

crescimento do comércio.  

O crédito deverá continuar em 

expansão, podendo crescer 8%, 

enquanto, em 2021, a estimativa é que 

tenha crescido pouco acima dos 13%. O 

comércio deve continuar sendo apoiado 

pelo crédito, assim como pelo programa 

Auxílio Brasil. O foco provavelmente 

permanecerá nos bens essenciais, com 

maior cautela na compra de bens 

duráveis, que são normalmente os de 

maior custo.  

Com menos feriados neste ano, a 

estimativa é que o comércio tenha 22% 

de menos prejuízos devido aos dias de 

não funcionamento, em relação a 2021; 

será a menor perda desde 2014. será 

considerando os resultados esperados 

para o ano, a expectativa é que as vendas 

do comércio cresçam ao redor de 1%. A 

taxa deve ficar abaixo do crescimento de 

2021, aproximadamente 2%. É um 

resultado favorável, se levarmos em 

conta as incertezas do movimento.” 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

No primeiro bimestre de 2022, o 

Volume Geral de Vendas de imóveis 

acumulou, no Distrito Federal, o valor de 

R$ 7,03 bilhões. Com isso, superou o 

acumulado de 2021 em R$ 3,8 bilhões, 

com aumento de 119,93% no total das 

vendas. 

A alta da inflação e a queda do 

poder aquisitivo diminuíram o interesse 

dos brasileiros em gastar nesta Páscoa. 

Uma projeção realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Executivos de Varejo e 

Mercado de Consumo (Ibevar) indica 

queda de 6,7% na intenção de compra 

nesta Páscoa em relação ao mesmo 

período do ano passado. 

PIB e Investimentos 

Os Estados iniciaram o ano letivo 

de 2022 com investimentos acelerados. 

Os investimentos no agregado de 26 

Estados e do Distrito Federal somaram 

R$ 4,24 bilhões no primeiro bimestre do 

ano, um aumento de 115% reais contra o 

R$ 1,97 bilhão investido em igual 

período de 2021. 

As empresas brasileiras captaram 

R$ 105,2 bilhões no mercado de capitais 

doméstico no primeiro trimestre de 

2022, informa a Associação Brasileira 

das Entidades dos Mercados Financeiro 

e de Capitais (Anbima). Segundo a 

entidade, trata-se de um valor recorde 

dentro da série histórica para um 

primeiro trimestre. 
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Indústria 

Apesar da alta de 0,7% em 

fevereiro, a indústria brasileira se 

mantém abaixo do que se encontrava 

antes do início da pandemia, segundo os 

dados da Pesquisa Industrial Mensal 

Produção Física (PIM-PF) publicada 

pelo IBGE. Com os últimos números, o 

patamar de produção estava 2,6% 

inferior ao de fevereiro de 2020, dois 

anos antes e último mês sem impacto da 

crise sanitária no país. O nível da 

produção da indústria também se 

encontra 18,9% abaixo do nível recorde 

da pesquisa, alcançado em maio de 

2011. 

A produção da indústria 

brasileira cresceu 0,7% em fevereiro, 

perante o mês anterior. Na comparação 

com igual mês em 2021, a produção 

industrial caiu 4,3% em fevereiro. A 

indústria acumula queda de 5,8% no ano 

e crescimento de 2,8% nos últimos 12 

meses. 

As montadoras mantiveram em 

março o fraco ritmo de produção e 

vendas visto em janeiro e fevereiro e 

terminaram o primeiro trimestre com 

496,1 mil unidades montadas, queda de 

17%. Isso representa cerca de 100 mil 

veículos a menos na comparação com o 

mesmo período do ano passado, quando 

o setor produziu 597,8 mil unidades. Em 

março saíram das linhas de montagem 

184,8 mil veículos, queda de 7,8% na 

comparação anual. 

Comércio  

O volume de serviços prestados 

no país teve queda de 0,2% em 

fevereiro, em relação ao mês anterior, 

segundo os dados da Pesquisa Mensal de 

Serviços (PMS) divulgados pelo IBGE. 

Com isso, a perda acumulada em dois 

meses é de 2%. Apesar do desempenho 

de fevereiro, os serviços estão, em 

média, 5,4% acima do nível pré-

pandemia, em fevereiro de 2020. 

Algumas atividades, no entanto, ainda 

não recuperaram o patamar do pré-

pandemia. Na comparação com fevereiro 

de 2021, o indicador teve alta de 7,4%. 

No resultado acumulado em 12 meses 

até fevereiro, houve alta de 13%. 

O agregado especial de 

Atividades turísticas recuou 1,0% em 

fevereiro ante janeiro, segundo os dados 

da Pesquisa Mensal de Serviços. O 

segmento ainda opera 10,9% aquém do 

patamar de fevereiro de 2020, no pré-

pandemia. Na comparação com fevereiro 

de 2021, o índice de volume de 

atividades turísticas no Brasil teve alta 

de 28,7% em fevereiro de 2022, 11ª taxa 

positiva seguida. 

O volume de vendas no varejo 

teve alta de 1,1% em fevereiro, perante o 

mês anterior, na série com ajuste 

sazonal, segundo a Pesquisa Mensal do 

Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE. 

O varejo restrito registrou alta de 1,3% 

na comparação com fevereiro de 2021. 

No varejo ampliado, que inclui as 

vendas de veículos e motos, partes e 

peças, e material de construção, o 

volume de vendas subiu 2% na 

passagem entre janeiro e fevereiro, já 

descontados os efeitos sazonais. 

Agricultura  

A invasão russa na Ucrânia fez as 

cotações do trigo encerrarem março com 

maior média mensal da história na bolsa 

de Chicago. Cálculos do Valor Data 

mostraram que o valor médio chegou a 

US$ 10,9941 no mês passado, um 

aumento de 35,2% em relação a 

fevereiro. Na comparação com março de 

2021, a elevação foi de 73,6%. 
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Mercado de Trabalho 

As regiões brasileiras com 

vocação para o turismo estão puxando a 

criação de vagas com carteira assinada 

no mercado de trabalho, ao lado de 

localidades produtoras de commodities, 

aponta estudo da Confederação Nacional 

do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC). No ranking dos 20 

municípios que mais ampliaram o 

emprego formal, o turismo era atividade 

relevante em metade deles. A confiança 

do empresário de serviços turísticos 

também tem mostrado recuperação, 

segundo dados da FGV. 

Sistema Financeiro 

Segundo um levantamento feito 

pela Serasa Experian, o sistema do 

Banco Central, Open Banking, deve 

possibilitar a inclusão de 4,6 milhões de 

brasileiros no mercado de crédito e tem a 

possibilidade de injetar 760 bilhões de 

reais na economia, um dinheiro que pode 

alavancar a retomada do comércio e 

serviços enquanto as atividades ainda se 

recuperam do baque da Covid-19.  

Inflação  

O Índice de Preços ao 

Consumidor Semanal (IPC-S) avançou 

1,35% no encerramento de março, 

acumulando alta de 9,68% nos últimos 

12 meses, informou a FGV. Nesta 

apuração, todas as oito classes de 

despesa componentes do índice 

registraram acréscimo em suas taxas de 

variação. 

O Índice Geral de Preços - 

Disponibilidade Interna (IGP-DI) 

registrou inflação de 2,37%. Com isso, 

acumulou aumento de 6% no ano e 

15,57% em 12 meses, informou a FGV. 

A inflação oficial brasileira, 

medida pelo Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA), subiu 

1,62% em março, o maior resultado para 

o mês desde 1994, quando foi 42,75%, 

período pouco antes da implementação 

do Plano Real. A taxa de março também 

é a maior variação mensal para o índice 

desde janeiro de 2003, quando foi de 

2,25%. Pelo indicador acumulado em 12 

meses, o IPCA ficou em 11,3% em 

março. 

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 1,71% em março, 

informou o IBGE. Esse foi o maior 

resultado para um mês de março desde 

1994, quando o índice foi de 43,08%, 

pouco antes da implementação do Plano 

Real. No resultado acumulado 12 meses, 

o INPC ficou em 11,73%. 

 

Setor Público 

De acordo com números 

divulgados pelo Ministério da 

Economia, a carga tributária do Governo 

Geral alcançou 33,90% do PIB em 2021, 

subindo 2,14 pontos percentuais em 

relação aos 31,77% registrados no ano 

anterior. 

Setor Externo  

Os Estados Unidos criaram 431 

mil vagas de emprego em março, de 

acordo com o relatório divulgado pelo 

Departamento do Trabalho do país. Já a 

taxa de desemprego nos EUA ficou em 

3,6% no mês passado, contra 3,8% no 

mês anterior. Por sua vez, a taxa de 

participação da população na força de 

trabalho oscilou em alta, indo de 62,3% 

em fevereiro para 62,4% em março. 

O déficit comercial de bens e 

serviços nos Estados Unidos em 

fevereiro fechou em US$ 89,2 bilhões, 

US$ 100 milhões abaixo do déficit 

registrado em janeiro. As exportações 

em fevereiro subiram US$ 4,1 bilhões 

ante janeiro, atingindo US$ 228,6 

bilhões. Já as importações também 

avançaram US$ 4,1 bilhões, para US$ 
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317,8 bilhões. No acumulado do ano, o 

déficit de bens e serviços aumentou US$ 

45,7 bilhões, ou 34,5%, em relação ao 

mesmo período em 2021. As 

exportações aumentaram US$ 68 bilhões 

ou 17,6%, enquanto as importações 

cresceram US$ 113,7 bilhões ou 22%. 

A balança comercial brasileira 

registrou superávit comercial de US$ 

3,557 bilhões em abril até a segunda 

semana do mês. De acordo com dados 

divulgados pela Secretaria de Comércio 

Exterior (Secex) do Ministério da 

Economia, este valor foi alcançado com 

exportações de US$ 8,946 bilhões e 

importações de US$ 5,389 bilhões. No 

ano, o saldo é positivo em US$ 15,356 

bilhões. 

 

 


