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 Nessa segunda-feira (07), o Banco Central do Brasil (BCB) 

divulgou o Boletim Focus. As instituições participantes da 

pesquisa mantiveram as projeções de crescimento para a 

economia brasileira em 0,30% para 2022. As estimativas para 

a inflação deste ano estão em 5,44%, registrando a quarta 

semana consecutiva de aumento das projeções. Já a 

expectativa para a taxa Selic segue em 11,75% para o ano 

também pela quarta semana consecutiva. A mediana das 

expectativas para a taxa de câmbio de 2022 permanece em 

R$/US$ 5,60 nas seis últimas semanas. 

 

 Também na segunda (07) foi divulgado o Índice Geral de 

Preços -  Disponibilidade Interna (IGP-DI) pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) referente a janeiro. No mês, o IGP-DI 

registrou alta de 2,01% puxado pela aceleração dos preços ao 

produtor amplo (IPA-DI), que passou de 1,54% em dezembro 

de 2021 para 2,57% em janeiro de 2022. Esse resultado é 

reflexo das altas nos preços das commodities e do 

combustível óleo diesel. Para o consumidor, o IPC-DI 

desacelerou em janeiro (0,49%), quando comparado com a 

alta de dezembro (0,75%). Os preços na construção tiveram 

alta de 0,71% em janeiro devido ao aumento dos preços dos 

materiais e serviços. Em 12 meses, o IGP-DI ficou em 16,71%, 

abaixo da alta acumulada em janeiro de 2021 (26,55%). 

 

 Na quarta-feira (11), o IBGE apresentou os resultados do IPCA 

referentes a janeiro de 2022. A Inflação no país teve alta de 

0,54% no mês, após ter registrado 0,73% em dezembro. 

Mesmo com essa desaceleração, o IPCA de janeiro foi o maior 

para o mês desde 2016 (1,27%).  Oito dos nove grupos de 

produtos e serviços pesquisados tiveram alta em janeiro. 

Apenas o grupo de transportes registrou queda nos preços   

(-0,11%) puxada pelo recuo nos preços das passagens aéreas 

(-18,35%) e dos combustíveis (-1,23%).  Nos últimos 12 meses, 

o IPCA do Brasil acumula alta de 10,38%. Na Grande Vitória, a 

inflação foi de 0,57% em janeiro e, ao contrário do observado 

para o país, a maior contribuição desse resultado veio do 

grupo transportes (1,23%), devido a itens relacionados à 

veículo próprio, como o preço dos veículos novos e usados e 

seguro. Em 12 meses, o IPCA da Grande Vitória acumulou alta 

de 11,65%. 

 

 Também na quarta-feira (11), o IBGE publicou os resultados 

nacionais e regionais da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC). 

No acumulado entre janeiro e dezembro de 2021, o volume 

de vendas no comércio nacional avançou 1,4%. No Espírito 

Santo, as vendas no varejo apresentaram um melhor 

desempenho e cresceram 6,8% no período. Para o comércio 

varejista ampliado, que inclui as vendas de veículos, motos e 

peças e material de construção, o resultado do comércio no 

 

 

Focus – Expectativas de mercado – 07 de fevereiro de 2022 

 

Legenda: ↑ alta   → estabilidade   ↓ queda 

Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Variação (%) do IGP-DI – Janeiro de 2022 

Indicadores No mês Acumulado em 12 meses 

IGP-DI 2,01 16,71 

    IPA-DI 2,57 19,04 

    IPC-DI 0,49 9,58 

    INCC-DI 0,71 13,64 

Fonte: FGV | Elaboração: Ideies/Findes. 

 

 

Variação (%) do IPCA – janeiro de 2022 

Variação (%) No mês 
Acumulado em 

12 meses 

Brasil 0,54 10,38 

Grande Vitória 0,57 11,65 

Alimentação e  Bebidas 1,47 8,69 

Habitação  -1,25 16,84 

Transportes 1,23 21,91 

Fonte: FGV | Elaboração: Ideies/Findes. 

 

 

 
Variação (%) do volume de vendas no comércio – Brasil e  

Espírito Santo, dezembro de 2021 

Localidades 
Dez. 2021/ 

Nov. 2021* 

Dez. 2021/ 

Dez. 2020 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 meses 

Comércio varejista 

Brasil -0,1 -2,9 1,4 1,4 

Espírito Santo 0,6 3,8 6,8 6,8 

Comércio varejista ampliado 

Brasil 0,3 -2,7 4,5 4,5 

Espírito Santo 3,6 9,5 13,6 13,6 

(*) Com ajuste sazonal. 

Fonte: IBGE | Elaboração: Ideies/Findes. 
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PIB (% de crescimento) 0,30

IPCA (%) 5,44

Selic (% a.a.) 11,75

Câmbio (R$/US$) 5,60
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Espírito Santo (13,6%) foi superior ao registrado na média do 

país (4,5%). A forte escalada da inflação, o impacto das 

menores vendas da Black Friday e de Natal, além da redução 

dos estímulos governamentais, ajudam a explicar o resultado 

mais fraco do volume de vendas no varejo. 

 

 Ainda na quarta-feira (14), o IBGE publicou os resultados 

regionais da Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF) de 

dezembro de 20211. A produção capixaba cresceu 4,9% em 

2021. O resultado positivo foi influenciado pela indústria de 

transformação, que expandiu 15,2% frente a 2020. Na 

indústria extrativa, por outro lado, houve uma queda 

acumulada de -11,5% em 2021. Dessa forma, a indústria do 

Espírito Santo permaneceu 8,3% abaixo do nível pré-

pandemia. Por outro lado, a indústria de transformação do 

estado reverteu o quadro e ficou 4,7% acima do nível anterior 

ao início da pandemia. 

 

 Na quinta-feira (10), o IBGE divulgou os resultados da 

Pesquisa Mensal de Serviços de dezembro de 2021. Com o 

crescimento de 1,4% do volume de serviços na passagem de 

novembro para dezembro, no acumulado do ano, o volume 

de serviços cresceu 10,9%, com destaque para serviços 

prestados às famílias (18,2%) e para transportes, serviços 

auxiliares aos transportes e correio (15,1%). No Espírito Santo, 
o setor de serviços cresceu 10,0% em 2021, puxado pelo forte 

crescimento dos serviços prestados às famílias (23,8%). 

 

 Ainda na quinta-feira (10), a Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) divulgou o Índice de Confiança do Empresário 

Industrial do país (ICEI-BR) referente a fevereiro de 2022. Com 

55,8 pontos, os empresários industriais permaneceram 

confiantes, com o índice ficando acima da linha divisória dos 

50 pontos. Contudo, os industriais brasileiros estão com uma 

percepção mais negativa das condições atuais na comparação 

com os últimos seis meses. 

 

 Nesta sexta-feira (11), o BCB divulgou os resultados do Índice 

de Atividade Econômica do Brasil (IBC-Br). Na passagem de 

novembro para dezembro de 2021, o IBC-Br teve alta de 

0,33%. Dessa forma, o indicador do Banco Central, que 

funciona como uma prévia do PIB do país, registrou alta de 

4,50% no ano. Esse resultado revela que a economia brasileira 

retornou para o nível pré-pandemia, influenciado pela 

expansão dos serviços, que cresceu 10,9% em 2021, seguido 

pelo comércio varejista ampliado (4,5%) e pela indústria 

(3,9%). Estas duas últimas atividades ainda operam abaixo do 

nível pré-pandemia. O resultado oficial do PIB 2021 do Brasil 

divulgado pelo IBGE será conhecido no dia 04 de março. 

 

 

Evolução da produção física do Espírito Santo –  

Índice com ajuste sazonal (fev/20 = 100) 

 
    Fonte: IBGE | Elaboração: Ideies/Findes. 

 

 

Variação (%) do volume de serviços, dezembro de 2021 

Localidade 
Dez. 2021/ 

Nov. 2021* 

Dez. 2021/ 

Dez. 2020 

Acumulado 

no ano 

Acumulado em 

12 meses 

Brasil 1,4 10,4 10,9 10,9 

Espírito Santo 1,6 8,6 10,0 10,0 

(*) Com ajuste sazonal. 

Fonte: IBGE | Elaboração: Ideies/Findes. 

 

 

Índice de Confiança do Empresário Industrial – 

Brasil, fevereiro de 2022 

 
  Fonte: CNI | Elaboração: Ideies/Findes. 

 

Evolução da atividade econômica no Brasil –  

Índices com ajuste sazonal (fev/20 = 100) 

 
   Fonte: IBGE e BCB | Elaboração: Ideies/Findes. 
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1 Acesse a Nota Conjuntural produzida pelo Ideies sobre a PIM-PF Regional para o Espírito Santo: https://bit.ly/3gClwbK.  

http://www.portaldaindustria-es.com.br/
https://bit.ly/3gClwbK

