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OBITUÁRIO 

A diretoria e funcionários da 

Confederação Nacional do Comércio 

registram com pesar o falecimento do 

Dr. Carlos Eduardo Floreira Ferreira, ex-

presidente da CNI e FIESP. 

De acordo com Robson Braga de 

Andrade, presidente da CNI, Moreira 

Ferreira “será sempre lembrado pela 

habilidade política e pela notável 

atuação em favor do desenvolvimento da 

indústria de São Paulo e do Brasil”. 

Segundo a Fiesp, ele deixa um 

efetivo legado para a indústria e para o 

Brasil e “será uma eterna referência 

como líder setorial.” A CNI ressaltou 

que “o setor produtivo perdeu um grande 

líder. 

CONJUNTURA ECONÔMICA 

A conjuntura econômica do 

Brasil está sinalizando um desempenho 

positivo em 2022, conforme as projeções 

abaixo: O Brasil pode estar vivendo um 

mal momento político, mais não 

econômico. A Bolsa de Valores de São 

Paulo registrou uma queda de 2,1% no 

dia 2 de maio, refletindo a queda 

econômica e a inflação nos Estados 

Unidos. O Mercado de gás natural subiu 

19%, o índice Nasdaq caiu 1,01% no 

mesmo período. A cotação do dólar 

americano chegou a R$/USA 5,08. 

No setor político, ao que tudo 

indica, para as eleições presidenciais de 

2022, as preferências da dupla 

Lula/Alckmin superam as de Bolsonaro.   

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

O Índice de Confiança 

Empresarial (ICE), do FGV Ibre, subiu 

2,7 pontos em abril, para 94,5 pontos, 

maior nível desde novembro do ano 

passado. Na métrica de médias móveis 

trimestrais, o indicador subiu 1,0 ponto 

no mês, interrompendo a sequência de 

seis quedas consecutivas. 

O Índice de Situação Atual 

Empresarial (ISA-E) subiu 3,6 pontos, 

para 95,7 pontos, maior nível desde 

dezembro de 2021 (95,8 pontos). O 

Índice de Expectativas (IE-E) subiu 2,0 

pontos, para 94,4 pontos. Esta é a 

primeira vez desde dezembro de 2021 

que o ISA-E supera o IE-E. 

PIB e Investimentos 

O Índice de Atividade 

Econômica do Banco Central (IBC-Br) 

subiu 0,34% em fevereiro, na 

comparação dessazonalizada com 

janeiro, conforme divulgado pela 

autoridade monetária. Em relação a 

fevereiro do ano passado, por sua vez, 

houve alta de 0,66%. Em 12 meses, o 

IBC-Br subiu 4,82%. 

Indústria 

A produção industrial cresceu 

0,3% em março, frente ao mês anterior, 

após alta de 0,7% em fevereiro, também 

na série com ajuste sazonal. Na 

passagem entre fevereiro e março, houve 

altas em três das quatro grandes 

categorias econômicas e em 14 dos 26 

ramos pesquisados. 

No mês passado, foram 

emplacados 147,2 mil veículos. Em 

relação a março, trata-se de um 

crescimento de 6,7%, que refletiu 

principalmente o aumento das vendas de 

veículos leves. Na comparação 

interanual, o emplacamento total recuou 

15,9%. 

De acordo com os Indicadores 

Industriais divulgados pela CNI, em 

março, o faturamento das fábricas 

brasileiras caiu 0,4% ante fevereiro, já 

considerando os efeitos sazonais entre os 
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dois meses. Na comparação com março 

do ano passado, a queda foi mais forte, 

de 6,4%. No primeiro trimestre, o recuo 

foi de 6,7%. Já o emprego na indústria 

ficou estável em março ante fevereiro 

(0,0%), mas aumentou 2,7% na 

comparação com o mesmo mês do ano 

passado. De janeiro a março, o emprego 

no setor subiu 3,1%. 

Comércio  

O volume de vendas no varejo 

teve alta de 1% em março, na série com 

ajuste sazonal, segundo a Pesquisa 

Mensal do Comércio (PMC), divulgada 

pelo IBGE. Na comparação com março 

de 2021, o varejo avançou 4%. O 

comércio acumula elevação de 1,9% nos 

12 meses até março. Das 27 unidades da 

federação, 19 apresentaram alta no 

volume de vendas no mês em março, 

com destaque para Goiás (3,0%), 

Roraima (2,8%) e Pernambuco (2,5%). 

Por outro lado, pressionando 

negativamente, estão sete locais, com 

destaque para Amazonas (-3,2%), 

Distrito Federal (-1,5%) e Bahia (-1,2%). 

O Pará apresentou estabilidade (0,0%). 

O IBGE mostrou ainda que a 

receita nominal do varejo restrito subiu 

2,9% em março, em relação ao mês 

anterior. Na comparação com março de 

2021, houve alta de 18,1%. 

O volume de serviços prestados 

no país teve alta de 1,7% em março, 

frente a fevereiro, segundo os dados da 

Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) 

divulgados pelo IBGE. Foi a maior 

expansão para o mês de toda a série 

histórica, iniciada em 2011. Com o 

desempenho de março, os serviços 

recuperaram a perda de janeiro (-1,8%) e 

alcançaram o maior patamar de 

produção desde maio de 2015. Além 

disso, os serviços estão, em média, 7,2% 

acima do nível pré-pandemia, em 

fevereiro de 2020. Algumas atividades, 

no entanto, ainda não recuperaram o 

patamar do pré-pandemia.  

Agricultura  

A guerra na Ucrânia, a boa 

demanda por produtos americanos e os 

problemas climáticos que prejudicaram 

as colheitas na América do Sul 

mantiveram as cotações dos grãos (trigo, 

milho e soja) em patamares próximos 

dos mais elevados da história no 

mercado internacional em abril. 

Segundo cálculos do Valor Data 

baseados nos contratos futuros de 

segunda posição de entrega, o milho 

voltou a encerrar o mês com valor médio 

superior ao do mês anterior na bolsa de 

Chicago. A soja permaneceu estável, nas 

alturas, e o trigo registrou leve queda, 

insuficiente para dar refresco aos preços 

da farinha e de alimentos como massas, 

pães, bolos e biscoitos. 

Mercado de Trabalho 

O Indicador Antecedente de 

Emprego (IAEmp) subiu 4,5 pontos na 

passagem de março para abril, a primeira 

alta após cinco meses seguidos de 

perdas, para 79,5 pontos, informou a 

FGV. Em médias móveis trimestrais, o 

IAEmp avançou 1,0 ponto. Em abril, 

todos os sete componentes do IAEmp 

contribuíram positivamente para o 

resultado. Os principais destaques foram 

os componentes de Situação Atual dos 

Negócios de Serviços e da Indústria, que 

contribuíram com 1,6 ponto e 1,2 ponto, 

respectivamente.  

Vinte e seis das 27 unidades da 

federação registraram taxa de 

desemprego considerada estatisticamente 

estável no primeiro trimestre, em 

comparação aos últimos três meses do 

ano passado, mostra o detalhamento da 

Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad) Contínua divulgado 

pelo IBGE. A taxa de desemprego 

nacional foi de 11,1% nos primeiros três 

meses do ano, igual à do quatro trimestre 

de 2021. As maiores taxas de 

desemprego no Brasil no primeiro 
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trimestre são de Bahia (17,6%), 

Pernambuco (17,0%) e Rio de Janeiro 

(14,9%). Já as menores foram 

registradas em Santa Catarina (4,5%), 

Mato Grosso (5,3%) e Mato Grosso do 

Sul (6,5%). 

O desemprego entre os jovens de 

18 a 24 anos ficou em 22,8% no 1º 

trimestre deste ano. Representa 

estabilidade ante o trimestre anterior e 

uma queda 7,2% na comparação com o 

mesmo período do ano passado (30%). 

O patamar registrado até o momento é o 

menor desde o 4º trimestre de 2015, 

quando a taxa estava em 18,9%. A taxa 

de desemprego entre os jovens, no 

entanto, segue o dobro da média geral, 

que inclui toda a população, atualmente 

de 11,1%. O Brasil tem 12 milhões de 

desempregados. 

Sistema Financeiro 

Em sua 246ª reunião, o Comitê 

de Política Monetária (Copom) decidiu, 

por unanimidade, elevar a taxa Selic 

para 12,75% a.a.. Para a próxima 

reunião, o Comitê antevê como provável 

uma extensão do ciclo com um ajuste de 

menor magnitude. 

Inflação  

O IPC-Fipe, que mede a variação 

de preços na cidade de São Paulo, subiu 

1,62% em abril, acelerando em relação à 

alta de 1,28% observada em março. As 

principais contribuições altistas para o 

resultado vieram de alimentação 

(+3,38%) e de transportes (+2,06%). No 

entanto, seis das sete categorias 

pesquisadas apresentaram aceleração na 

margem, com destaque para despesas 

pessoais (de 0,96% para 1,71%). 

O Índice Geral de Preços - 

Disponibilidade Interna (IGP-DI) 

registrou alta de 0,41% em abril, após 

uma elevação de 2,37% em março, 

divulgou a FGV. Com o resultado, o 

IGP-DI acumulou uma elevação de 

6,44% no ano. Em 12 meses, houve 

aumento de 13,53%. 

A FGV informou ainda os 

resultados dos três indicadores que 

compõem o IGP-DI. O IPA-DI, que 

representa o atacado, teve elevação de 

0,19% em abril, ante uma alta de 2,80% 

em março. O IPC-DI, que apura a 

evolução de preços no varejo, subiu 

1,08% em abril, após aumento de 1,35% 

em março. Já o INCC-DI, que mensura o 

impacto de preços na construção, teve 

elevação de 0,95% em abril, depois da 

alta de 0,86% em março. 

Em abril, o IPCA teve alta de 

1,06%, apresentando desaceleração em 

relação a março, quando o índice foi de 

1,62%. O resultado de abril foi o maior 

desde 1996 (1,26%). Com essa elevação, 

o indicador acumula no ano alta de 

4,29% e, nos últimos 12 meses, de 

12,13%. 

Os principais impactos vieram de 

alimentação e bebidas – maiores 

variação (2,06%) e impacto (0,43 p.p.); e 

dos transportes – alta de 1,91% e 0,42 

p.p. de impacto. Juntos, os dois grupos 

contribuíram com cerca de 80% do 

IPCA de abril. A alta nos combustíveis 

impacta toda a cadeia produtiva 

brasileira, já que os preços impactam o 

frete de outros produtos. 

O Índice de Preços ao 

Consumidor Semanal (IPC-S) 

desacelerou pela quarta coleta 

consecutiva, agora para 0,41% na 

segunda leitura de maio, vindo de 0,83% 

na imediatamente anterior, a primeira do 

mês, de 1,84% na de 30 dias antes, e 

acumulando alta de 10,17% nos últimos 

12 meses, informou a FGV. Nesta 

apuração, cinco das oito classes de 

despesa componentes do índice 

registraram decréscimo em suas taxas de 

variação. A maior contribuição para o 

resultado do IPC-S partiu do grupo 

Habitação cuja taxa de variação passou 

de -1,69%, na primeira quadrissemana 
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de maio de 2022 para -2,98% na segunda 

quadrissemana de maio de 2022. 

Setor Público 

Sob impacto de um grande 

vencimento de R$ 271 bilhões em Letras 

Financeiras do Tesouro (LFTs), o 

“colchão de liquidez” apresentou 

redução de 16,03% no mês me março e 

ficou em R$ 1,073 trilhão. A queda no 

volume dessa reserva de recursos ocorre 

quando as emissões de títulos da dívida 

pública são menores que os volumes 

resgatados, como ocorreu em março. 

Apesar da redução, o colchão de liquidez 

tem recursos suficientes para pagar 9,8 

meses de vencimentos de dívida à frente. 

O setor público consolidado 

fechou março com superávit primário de 

R$ 4,312 bilhões, conforme divulgou o 

Banco Central. Em março do ano 

passado, o resultado havia sido 

superavitário em R$ 4,981 bilhões. O 

resultado de março refletiu um déficit do 

Governo Central de R$ 7,811 bilhões e 

um superávit de R$ 11,882 bilhões dos 

Estados e municípios. As estatais 

tiveram superávit de R$ 242 milhões. 

Em 12 meses até março, por sua vez, o 

superávit alcançou R$ 122,758 bilhões, 

o equivalente a 1,37% do Produto 

Interno Bruto (PIB). Além disso, nos três 

primeiros meses do ano, o Governo 

registrou superávit de R$ 109,616 

bilhões, contra superávit de R$ 51,586 

bilhões no mesmo período de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setor Externo  

As exportações somaram US$ 

28,9 bilhões, o equivalente a um avanço 

de 16,7% em relação à média diária de 

abril do ano passado. Já as importações 

somaram US$ 20,7 bilhões, 35,7% 

acima do registrado em abril de 2021 e 

com destaque para os desembarques de 

combustíveis e fertilizantes. Em 2022, a 

balança comercial acumula superávit de 

US$ 19,9 bilhões (10% acima da 

acumulada nos dois primeiros bimestres 

do ano passado). 

O Comitê Federal de Mercado 

Aberto (Fomc) elevou a meta da taxa de 

juros de referência do Federal Reserve 

(Fed) em 0,5 ponto percentual, para o 

intervalo entre 0,75% e 1,0%. 

O Banco Central Americano 

anunciou também que começará o 

processo de redução do seu amplo 

balanço de ativos no dia 1º de junho. 

O emprego nos Estados Unidos 

continuou a aumentar em um ritmo 

robusto em abril, com criação de 428 mil 

vagas de trabalho, e o crescimento dos 

salários foi moderado. A taxa de 

desemprego manteve-se em 3,6% à 

medida que o tamanho da força de 

trabalho diminuiu. Os ganhos médios 

por hora aumentaram em relação ao mês 

anterior. O salário médio por hora subiu 

0,3% em relação a março. Os ganhos 

subiram 5,5% em relação ao ano 

anterior. 

O índice de preços ao 

consumidor nos Estados Unidos (CPI, na 

sigla em inglês) desacelerou para 8,3% 

em abril, em base anual, ante alta de 

8,5% em março, no mesmo tipo de 

confronto. Em base mensal, a inflação ao 

consumidor dos EUA subiu acima do 

esperado, em +0,3%. 


