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CONJUNTURA POLÍTICO E 

ECONÔMICA 

Enquanto a Europa está pegando 

fogo com os ataques da Rússia à 

Ucrânia, no Brasil, a questão mais 

importante do momento é a saída do 

Presidente da Petrobrás, Joaquim Silva e 

Luna; o Vice-Presidente Mourão, 

interpretando, afirma que não vai mudar 

nada no Governo Bolsonaro. As 

atenções continuam voltadas para as 

expectativas eleitorais de outubro, com 

as maiores chances de Lula, que carrega 

43% das intenções de votos, contra 37% 

de Bolsonaro e 8% de Sergio Moro. Lula 

promete segurança jurídica aos 

empresários.  

A conjuntura Econômica é 

bastante estável, com perspectivas de 

crescimento do PIB % em 2022, e taxa 

de emprego da mão de obra nacional. Na 

área política, são muitas as indagações. 

Além da certeza de termos a disputa com 

Bolsonaro e Lula, acrescente-se Sergio 

Moro, e João Doria, Simone Tebet e 

Eduardo Leite. No Executivo, Bolsonaro 

exonera 10 Ministros. Braga Neto deixa 

defesa e o vai para Gabinete de 

Bolsonaro. Há crise no Ministério de 

Educação e Ministro Milton Ribeiro é 

exonerado. A Ministra Carmem Lucia do 

STF, diz que cupins invadiram as 

instituições. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

O Índice de Confiança do 

Consumidor (ICC) calculado pelo FGV 

Ibre caiu 3,1 pontos em março, para 74,8 

pontos. Em médias móveis trimestrais, o 

índice variou 0,2 ponto, para 75,6 

pontos. Em março, a queda do ICC foi 

influenciada tanto pela piora das 

avaliações sobre a situação atual quanto 

das expectativas para os próximos 

meses. 

Após duas altas consecutivas, o 

Índice de Situação Atual (ISA) voltou a 

cair. Em março perdeu 2,6 pontos, 

atingindo 65,3 pontos, o menor nível 

desde abril de 2021 (64,5 pontos). O 

Índice de Expectativas (IE) caiu 3,2 

pontos, para 82,5 pontos, retornando ao 

patamar próximo ao observado em 

outubro de 2021 (82,4 pontos).  

O Índice de Confiança de 

Serviços (ICS) do FGV Ibre subiu 3,0 

pontos em março, para 92,2 pontos, 

interrompendo a sequência de quatro 

meses seguidos de queda. Em médias 

móveis trimestrais, o índice recuou 1,1 

ponto, chegando à quinta queda 

consecutiva.  

O Índice de Situação Atual (ISA-

S) avançou 4,3 pontos, para 90,9 pontos, 

a primeira alta no ano corrente e 

interrompe quatro meses seguidos de 

queda. O Índice de Expectativas (IE-S) 

subiu 1,7 ponto, para 93,7 pontos, 

também registra a primeira alta no ano 

corrente, após quatro quedas seguidas. 

O Índice de Confiança do 

Comércio (Icom) do FGV Ibre cedeu 0,2 

ponto em março, ao passar de 87,0 para 

86,8 pontos. Em médias móveis 

trimestrais o indicador subiu 0,5 ponto, a 

primeira alta depois de seis meses de 

quedas consecutivas. 

O resultado negativo no mês foi 

influenciado pela piora do Índice de 

Expectativas (IECOM), que caiu 10,0 

pontos, chegando a 86,4 pontos, menor 

patamar desde março de 2021 (70,2 

pontos). 

Já o Índice de Situação Atual 

(ISA-COM) subiu 9,5 pontos, ao passar 

de 78,1 pontos para 87,6 pontos, maior 

nível desde novembro de 2021 (88,3 

pontos). Com o resultado de março, a 

confiança do comércio encerra o 
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primeiro trimestre em queda, na 

comparação com a média do último 

trimestre de 2021. Depois de dois 

trimestres de recuperação no meio de 

2021, esse é o segundo trimestre seguido 

de queda da confiança trimestral do 

setor. 

PIB e Investimentos 

A atividade econômica brasileira 

recuou 0,99% em janeiro, na 

comparação dessazonalizada com o mês 

anterior, de acordo com o indicador 

IBC-Br do Banco Central. De dezembro 

de 2021 para janeiro, o índice de 

atividade calculado pelo BC passou de 

139,86 pontos para 138,48 pontos. Esse 

é o menor nível desde dezembro de 

2020, quando o indicador estava em 

138,18 pontos. 

Na comparação com janeiro de 

2021, o IBC-Br registrou estabilidade, 

com alta de 0,01%, no cálculo sem 

ajuste sazonal. No acumulado de 12 

meses, a atividade econômica brasileira 

cresceu 4,73%. 

Os investimentos no País tiveram 

retração em janeiro de 2022, segundo o 

Ipea. O Indicador Mensal de Formação 

Bruta de Capital Fixo (FBCF) registrou 

uma queda de 0,4% em relação a 

dezembro de 2021, na série com ajuste 

sazonal. 

 

Em relação a janeiro de 2021, 

houve redução de 5,5% em janeiro de 

2022. Nos 12 meses terminados em 

janeiro, os investimentos cresceram 

15,5%. 

O Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro teve uma retração de 1,4% em 

janeiro de 2022 ante dezembro de 2021, 

segundo o Monitor do PIB, apurado pelo 

Ibre/FGV. Na comparação com janeiro 

de 2021, a atividade econômica teve 

expansão de 1,2% em janeiro de 2022. 

Na passagem de dezembro para 

janeiro, a agropecuária encolheu 1,2%, a 

indústria teve ligeira alta de 0,1%, e os 

serviços encolheram 1,7%. Sob a ótica 

da demanda, o consumo das famílias 

teve retração de 1,3%, e o consumo do 

Governo caiu 2,1%. 

Indústria 

O Índice de Confiança da 

Indústria (ICI) caiu 1,7 ponto em março, 

no oitavo mês consecutivo de contração, 

informou a FGV. Com o resultado, o 

índice atingiu 95,0 pontos - menor nível 

desde julho de 2020 (89,8 pontos). 

O recuo em março foi puxado 

tanto pela avaliação do presente quanto 

pelas perspectivas do setor. O Índice de 

Situação Atual (ISA) cedeu 1,1 ponto, 

para 97,4 pontos, o menor nível desde 

julho de 2020 (89,1 pontos). O Índice de 

Expectativas (IE) recuou 2,1 pontos, 

para 92,8 pontos, também no patamar 

mais baixo desde julho de 2020 (90,5 

pontos). 

Comércio  

O volume do setor de serviços, 

maior empregador do país, recuou 0,1% 

em janeiro, frente a dezembro, informou 

o IBGE. A retração veio após o 

segmento acumular um ganho de 4,7% 

nos dois últimos meses do ano passado. 

Na série sem ajuste sazonal, no 

confronto com janeiro de 2021, o 

volume de serviços assinalou a 11ª taxa 

positiva consecutiva em janeiro, com 

avanço de 9,5%. 

O agregado especial de 

Atividades turísticas cresceu 1,1% em 

janeiro ante dezembro, segundo os dados 

da Pesquisa Mensal de Serviços. O 

segmento ainda opera 9,7% aquém do 

patamar de fevereiro de 2020, no pré-

pandemia. 

As vendas no varejo em fevereiro 

de 2022 medidas pelo Índice Cielo do 

Varejo Ampliado (ICVA) cresceram 
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6,7% em comparação com o mesmo mês 

de 2021, descontada a inflação. Em 

termos nominais, que espelham a receita 

de vendas observadas pelo varejista, o 

índice cresceu 18,9%. 

De acordo com o ICVA 

deflacionado e com ajuste de calendário, 

todas as regiões apresentaram 

crescimento em relação a fevereiro do 

ano passado. A região Norte registrou 

alta de 15,1%, seguida da região Sul 

(+7,2%), Sudeste (+5,1%), Centro-Oeste 

(+4,6%) e Nordeste (+4,1%). Já o índice 

nominal com ajuste de calendário na 

comparação com fevereiro de 2021, as 

vendas na região Norte cresceram 

23,7%, seguida da região Sul (+18,2%), 

Nordeste (+17,1%), Sudeste (+17,1%) e 

Centro-Oeste (+16,4%). 

As atividades turísticas já somam 

um prejuízo de R$ 485,1 bilhões desde o 

agravamento da pandemia do novo 

coronavírus no País, em março de 2020, 

até janeiro de 2022, calcula a 

Confederação Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo (CNC). A 

tendência é de recuperação gradual, mas 

pressões inflacionárias e o crédito mais 

caro podem frear o ritmo de retomada do 

segmento de lazer. Segundo a 

instituição, o setor deve voltar a operar 

no nível do pré-crise sanitária apenas no 

terceiro trimestre deste ano. 

O turismo brasileiro avançou 

12% em 2021 na comparação com o ano 

precedente, segundo uma sondagem do 

Fecomercio-SP (Conselho de Turismo 

da Federação do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo do Estado de São 

Paulo). 

Segundo o levantamento, a taxa 

corresponde a uma receita de R$ 152,4 

bilhões, soma abaixo da registrada em 

2019, quando o valor foi de R$ 201,2 

bilhões. 

Agricultura  

O diretor de programas do 

Ministério da Agricultura, Luís Eduardo 

Rangel, disse que o objetivo do Plano 

Nacional de Fertilizantes é garantir uma 

autonomia do Brasil de 50% em relação 

à produção do insumo. Atualmente, mais 

de 85% dos fertilizantes utilizados no 

País são importados. 

Mercado de Trabalho 

Os dados do Novo Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados 

(Caged) mostram que o país gerou em 

fevereiro 8.828 novos postos de trabalho 

intermitente, modalidade criada pela 

reforma trabalhista que permite jornada 

em dias alternados ou por horas 

determinadas. O número é resultado de 

25.396 admissões e 16.568 

desligamentos. No chamado regime de 

tempo parcial, foram registradas 26.104 

admissões e 16.586 desligamentos, 

gerando saldo de 9.518 vagas. 

No acumulado do ano, foram 

criados 12.457 postos intermitentes, 

resultado de 47.075 admissões e 34.618 

desligamentos. No caso do trabalho 

parcial, o resultado ficou positivo em 

10.100. Foram 42.726 admissões contra 

32.626 desligamentos. 

A taxa de desemprego no país 

ficou em 11,2% no trimestre móvel 

encerrado em fevereiro, mesmo número 

registrado de novembro a janeiro, 0,4 

ponto percentual (p.p.) abaixo do 

verificado nos três meses encerrados em 

novembro, de 11,6%, e 3,4 pontos 

percentuais abaixo do resultado de 

fevereiro de 2021 (14,6%), mostra a 

Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad) Contínua divulgada 

pelo IBGE. 

A massa de rendimentos real 

habitualmente recebida por pessoas 

ocupadas (em todos os trabalhos) foi de 

R$ 234,104 bilhões no trimestre de 

dezembro de 2021 a fevereiro de 2022. 

O número aponta alta de 0,6% frente ao 
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trimestre móvel anterior (encerrado em 

novembro), ou R$ 1,453 bilhão. Frente a 

igual período do ano anterior, há queda 

de 0,2% (menos R$ 550 milhões). 

De acordo com dados da Pnad 

Contínua, o rendimento médio real 

habitual dos trabalhadores (considerando 

a soma de todos os trabalhos) foi de R$ 

2.511 no trimestre móvel até fevereiro 

de 2022, variação de 0,3% frente ao 

trimestre móvel anterior (R$ 7 a mais). 

Frente a igual período do ano anterior, 

houve redução de 8,8% na renda média, 

uma diferença de R$ 241. 

Sistema Financeiro 

Pela nona vez consecutiva, o 

Comitê de Política Monetária (Copom) 

elevou a taxa básica de juros, a Selic. O 

reajuste de 1 ponto percentual fez com 

que a taxa chegasse em 11,75%, a maior 

desde fevereiro de 2017. Em um ano, a 

taxa básica de juros brasileira subiu 

quase 10 pontos percentuais. Em março 

passado, a Selic estava em sua mínima 

histórica, de 2%. 

Inflação  

O Índice de Preços ao 

Consumidor Semanal (IPC-S) voltou a 

acelerar, para 0,94% na terceira leitura 

de março, vindo de 0,64% na 

imediatamente anterior, a segunda do 

mês, e acumulando alta de 9,24% nos 

últimos 12 meses, informou a FGV. 

O presidente do Banco Central 

(BC), Roberto Campos Neto, afirmou 

nesta quarta-feira que a inflação no 

Brasil deve chegar ao pico em abril e 

que o número do próximo mês deve ser 

maior que o esperado pela autoridade 

monetária. 

Para Campos, a inflação 

contaminou os núcleos e o Brasil tem 

sido mais atuante no combate à alta de 

preços ao subir mais rapidamente a taxa 

básica de juros (Selic). Segundo ele, 

ainda há uma percepção no mundo de 

que a inflação é temporária. 

O Banco Central (BC) espera que 

o preço da gasolina seja ainda mais 

sensível aos preços do petróleo em 2022 

do que foi no ano anterior, quando os 

combustíveis contribuíram com um terço 

da alta de 10,06% do IPCA. Cálculos 

apresentados pela autoridade monetária 

em um box do Relatório Trimestral de 

Inflação (RTI) de março indicam que o 

grau de repasse do preço do petróleo em 

reais para preços ao consumidor na 

bomba neste ano pode ficar entre 47% e 

66%, ante 40% e 54% em 2021. 

A influência do preço do petróleo 

em reais sobre a inflação ao consumidor 

será maior não apenas em razão do 

maior repasse, mas também pelo fato de 

que o peso da gasolina na cesta de 

consumo cresceu significativamente, de 

4,9% para 6,6%, lembra o BC. 

O Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo -15 (IPCA-15) ficou 

em 0,95% em março, após alta de 0,99% 

em fevereiro, informou o IBGE. A alta é 

a maior para um mês de março desde 

2015 (1,24%). 

No resultado acumulado em 12 

meses, o IPCA-15 ficou em 10,79% em 

março, ante 10,76% até fevereiro. É o 

maior resultado acumulado em 12 meses 

desde fevereiro de 2016 (10,84%). 

O Índice Geral de Preços - 

Mercado (IGP-M) encerrou o mês de 

março com inflação de 1,74%, 

acumulando alta de 5,49% no ano e de 

14,77% em 12 meses, informou a FGV. 

Com peso de 60%, o Índice de 

Preços ao Produtor Amplo (IPA) subiu 

2,07% em março, após avançar 2,36% 

em fevereiro.  

Com peso de 30%, o Índice de 

Preços ao Consumidor (IPC) registrou 

incremento de 0,86% em março, ante 

0,33% um mês antes. Nesta classe de 
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despesa, vale citar o comportamento do 

item gasolina, cuja taxa passou de queda 

de 0,89% em fevereiro para acréscimo 

de 1,36% em março. 

Com os 10% restantes, o Índice 

Nacional de Custo da Construção 

(INCC) teve elevação de 0,73% em 

março, ante 0,48% em fevereiro. 

A chamada inflação de “porta de 

fábrica”, sem impostos e fretes, teve alta 

de 0,56% em fevereiro, frente a janeiro, 

segundo o Índice de Preços ao Produtor 

(IPP), calculado pelo IBGE. No 

resultado acumulado em 12 meses até 

fevereiro, a alta foi de 20,05%. Em 

janeiro, os preços tinham subido 1,20% 

frente ao mês anterior e 25,53% em 12 

meses. 

A taxa na indústria de 

transformação ficou em 0,13% em 

fevereiro, ante 0,77% em janeiro. Já o 

IPP da indústria extrativa foi de 8,34% 

em fevereiro, após 9,54% em janeiro. 

O Índice Geral de Preços - 10 

(IGP-10) subiu 1,18% em março, após 

ter aumentado 1,98% em fevereiro, 

informou a FGV. Com isso, acumulou 

um aumento de 5,02% no ano. A taxa 

em 12 meses ficou em 14,63%. 

Os dados do Indicador Ipea de 

Inflação por Faixa de Renda, divulgado 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea) mostraram que, 

enquanto a taxa das famílias mais pobres 

apontou alta de 1,0%, a faixa de renda 

mais alta registrou avanço de 1,07%. 

No caso dos mais pobres 

(famílias com renda domiciliar até 

1.808,79 por mês, conforme a 

classificação do Ipea), os alimentos 

foram os vilões da inflação. Para os mais 

ricos (famílias com renda domiciliar 

superior a 17.764,49 por mês, conforme 

a classificação do Ipea), as mensalidades 

escolares pesaram nos orçamentos. 

No acumulado em 12 meses, a 

inflação para os mais pobres está em 

10,9%, 1,2 ponto acima dos 9,7% para 

as famílias de maior renda. 

Setor Público 

O Governo anunciou um pacote 

de medidas com estimativa de injetar R$ 

150 bilhões no país. Nomeado “Renda e 

Oportunidade”, o programa do 

Ministério de Trabalho e Previdência 

permite saques de até R$ 1 mil do FGTS 

até 15 de dezembro de 2022 e antecipa o 

pagamento do 13º salário. O pacote 

ainda alarga a margem de empréstimo 

consignado de aposentados e 

pensionistas do atuais 35% do valor do 

benefício para até 40%. 

Mesmo com a arrecadação 

recorde de tributos federais em fevereiro, 

as contas do Governo Central, que 

reúnem Tesouro Nacional, Banco 

Central e INSS, registraram déficit no 

mês passado. A diferença entre as 

receitas e as despesas ficou negativa em 

R$ 20,619 bilhões no mês passado. No 

primeiro bimestre, o Governo Central 

registrou superávit de 55,956 bilhões.  

  Em fevereiro, as receitas 

tiveram alta real de 14,8% em relação ao 

mesmo mês do ano anterior. Já as 

despesas subiram 6,5%, já descontada a 

inflação. No ano, as receitas subiram 

16,5% em relação aos dois primeiros 

meses de 2021, enquanto as despesas 

aumentaram 4,4% na mesma 

comparação. 

Setor Externo  

As vendas no varejo dos Estados 

Unidos cresceram 0,3% em fevereiro 

ante janeiro, para US$ 658,1 bilhões, 

segundo dados com ajustes sazonais 

divulgados pelo Departamento do 

Comércio. Excluindo-se automóveis, as 

vendas no setor varejista americano 

tiveram expansão de 0,2% no confronto 

mensal de fevereiro.  


