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

divulgou o Boletim Focus. As instituições participantes da 

pesquisa aumentaram a estimativa para o crescimento da 

economia brasileira em 2022. O mercado espera que o PIB 

cresça 0,42% neste ano. As estimativas para a inflação 

subiram pela 8ª semana consecutiva, saindo de 5,60% para 

5,65%. As projeções para a taxa Selic estão em 12,25% para o 

ano. Já a mediana das expectativas para a taxa de câmbio de 

2022 sofreu uma queda e o mercado espera que a moeda 

brasileira termine o ano em R$/US$ 5,40. 

 

 Na terça-feira (08), a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou 

o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) 

referente ao mês de fevereiro. No mês, o indicador registrou 

alta de 1,50%, percentual inferior ao observado em janeiro 

(2,01%). Essa desaceleração foi puxada por todos os 

componentes do IGP-DI e, em maior medida, pela evolução 

dos preços ao produtor. O Índice de Preços ao Produtor 

Amplo (IPA) subiu 1,94% em fevereiro, ante uma alta de 2,57% 

no mês anterior, e foi puxada pelos recuos nos preços do 

minério de ferro e de bovinos. Já o Índice de Preços ao 

Consumidor (IPC) e o Índice Nacional de Custo da Construção 

(INCC) registraram, respectivamente, aumentos de 0,28% e de 

0,38% em fevereiro. 

 

 Também na terça (08), a Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) divulgou os Indicadores Industriais de janeiro. Os 

destaques foram as evoluções do emprego industrial e do 

faturamento real que iniciaram 2022 completando três meses 

consecutivos de crescimento. Com alta de 2,8% em janeiro de 

2022, quando comparado com dezembro de 2021, o 

faturamento real da indústria aumentou 6,6% nos últimos três 

meses, mas segue abaixo do registrado do 1º semestre de 

2021. De acordo com a CNI, o emprego industrial parece 

mostrar novo fôlego e teve uma alta de 3,7% na comparação 

interanual. 

 

 Ainda na terça-feira (08), o IBGE divulgou os resultados do 

Índice de Preços ao Produtor (IPP). Em janeiro de 2022, os 

preços da indústria cresceram 1,18% frente a dezembro de 

2021, onde 18 das 24 atividades industriais investigadas na 

pesquisa apresentaram variações positivas. Entre as grandes 

categorias econômicas, a principal influência foi exercida por 

bens intermediários (1,73%), que possui o maior peso na 

composição do IPP. Já os bens de consumo tiveram queda de 

preço, puxada pelo recuo de -0,27% dos bens semiduráveis e 

não duráveis. No indicador acumulado dos últimos 12 meses, 

o IPP teve alta de 25,51% e os bens intermediários registraram 

aumento de 30,93%. 

 

 

Focus – Expectativas de mercado – 07 de março de 2022 

 

Legenda: ↑ alta   → estabilidade   ↓ queda 

Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 

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

Indicadores No mês Acumulado em 12 meses 

IGP-DI 1,50 15,35 

    IPA-DI 1,94 17,38 

    IPC-DI 0,28 9,30 

    INCC-DI 0,38 11,97 

Fonte: FGV | Elaboração: Findes/Ideies.. 

 

Indicadores industriais – Brasil, janeiro de 2022 

Variação (%) 
Jan. 2022/ 

Dez. 2021* 

Jan. 2022/ 

Jan. 2021 

Acumulado 

no ano 

Variação (%) 

Faturamento real¹ 2,8 -5,2 -5,2 

Horas trabalhadas na produção -0,1 0,6 0,6 

Emprego 0,1 3,7 3,7 

Massa salarial real² 4,2 2,3 2,3 

Rendimento médio real² 4,2 -1,3 -1,3 

Variação (p.p.) 

Utilização da Capacidade 

Instalada (UCI) 
-0,3 -1,1 - 

(*) Com ajuste sazonal. 

(1) Deflator: IPA/OG-FGV. (2) Deflator: INPC-IBGE 

Fonte: CNI/Indicadores Industriais | Elaboração: Findes/Ideies. 

 

Variação (%) do Índice de Preços ao Produtor – janeiro de 2022 

Categorias Econômicas 
Jan. 2021/ 

Dez. 2021 

Acumulado 

no ano 

Jan. 2022/ 

Jan. 2021 

Indústria Geral 1,18 1,18 25,51 

Bens de Capital 2,56 2,56 19,73 

Bens Intermediários 1,73 1,73 30,93 

Bens de Consumo -0,04 -0,04 18,22 

Duráveis 1,20 1,20 14,77 

Semiduráveis e não 

Duráveis 
-0,27 -0,27 18,92 

Fonte: IBGE | Elaboração: Findes/Ideies.. 

 

 

 

 

11/02 18/02 25/02 04/03

PIB (% de crescimento) 0,42

IPCA (%) 5,65

Selic (% a.a.) 12,25

Câmbio (R$/US$) 5,40

Indicador

Mediana das 

Expectativas de 

Mercado (2022)

Comportamento das 

últimas 4 semanas

http://www.portaldaindustria-es.com.br/
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 Na quarta-feira (09), o IBGE divulgou os resultados da 

Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) para o 

Brasil referente ao mês de janeiro de 2022. No mês, a 

produção industrial recuou 2,4% frente ao mês anterior, 

eliminando grande parte do crescimento de 2,9% observado 

em dezembro de 2021. A queda da produção física foi 

disseminada, onde 20 das 26 atividades industriais 

pesquisadas apontaram recou na produção. Todas as grandes 

categorias econômicas mostraram queda na produção, tanto 

na comparação com o mês anterior quanto na comparação 

com janeiro de 2021. No acumulado em 12 meses, a indústria 

nacional permanece com crescimento (3,1%), embora essa 

taxa reflita uma menor intensidade dos avanços da produção. 

Para o Espírito Santo, os resultados da produção física 

capixaba serão conhecidos no dia 15 de março. 

 

 Na quinta-feira (10) o IBGE publicou os resultados nacionais e 

regionais da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC). Em janeiro 

de 2022, o volume de vendas no comércio nacional avançou 

0,8%. No Espírito Santo, as vendas no varejo apresentaram um 

melhor desempenho e cresceram 1,8% no mês. Ainda para o 

estado, na comparação com janeiro de 2021, o desempenho 

do comércio varejista foi de 7,2%, com os maiores avanços 

observados nas vendas de equipamentos e materiais para 

escritório, informática e comunicação (90,2%), livros, jornais, 

revistas e papelaria (44,3%), artigos farmacêuticos, médicos, 

ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (17,8%). Contudo, 

no varejo ampliado, o volume de vendas no Brasil e no Espírito 

Santo registrou desempenho negativo na passagem de 

dezembro de 2021 para janeiro de 2022. 

 

 Também na quinta-feira (10), o Ministério do Trabalho e 

Previdência divulgou as informações do Novo Caged 

referentes à movimentação do mercado de trabalho formal 

em janeiro de 2022. No mês, o Espírito Santo registrou 

abertura de 3.680 postos formais, resultado da movimentação 

entre 36.384 admitidos e 32.704 desligados. O saldo positivo 

de empregos no estado foi favorecido pelas contratações nos 

setores de serviços (+1.804), construção (+1.638) e indústria 

geral (+1.511). Em contrapartida, comércio (-1.099) e 

agropecuária (-174) encerraram postos em janeiro. Para o 

Brasil, o resultado do mercado de trabalho formal também foi 

positivo, de 155.178 novas vagas com carteira assinada. 

Apenas o comércio contabilizou saldo negativo, refletindo o 

movimento de desligamento dos trabalhadores temporários 

em janeiro. 

  

Variação (%) da produção física do Brasil –  

janeiro de 2022 

Categorias 

Econômicas 

Jan. 2022/ 

Dez. 2021* 

Jan. 2022/ 

Jan. 2021 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 meses 

Indústria Geral -2,4 -7,2 -7,2 3,1 

Bens de Capital -5,6 -8,1 -8,1 25,5 

Bens 

Intermediários 
-1,9 -5,0 -5,0 2,6 

Bens de Consumo -2,5 -12,0 -12,0 -0,8 

      Duráveis -11,5 -25,8 -25,8 0,0 

      Semiduráveis e 

não Duráveis 
-0,5 -8,4 -8,4 -1,0 

(*) Com ajuste sazonal. 

Fonte: IBGE | Elaboração: Ideies / Findes. 

 

Variação em 12 meses (%) da produção física do Brasil –  

janeiro de 2022 

 
Fonte: IBGE | Elaboração: Ideies / Findes. 

 

 

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

Espírito Santo, janeiro de 2022 

Localidades 
Jan. 2022/ 

Dez. 2021* 

Jan. 2022/ 

Jan. 2021 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 meses 

Comércio varejista 

Brasil 0,8 -1,9 -1,9 1,3 

Espírito Santo 1,8 7,2 7,2 7,1 

Comércio varejista ampliado 

Brasil -0,3 -1,5 -1,5 4,6 

Espírito Santo -0,1 4,5 4,5 13,9 

(*) Com ajuste sazonal. 

Fonte: IBGE | Elaboração: Findes/Ideies. 

 

Saldo de empregos formais por atividade econômica  – Brasil e  

Espírito Santo, janeiro de 2022 

Atividade Econômica Espírito Santo Brasil 

Não identificado - -2 

Comércio -1.099 -60.088 

Agropecuária -174 25.014 

Indústria 1.511 51.419 

Construção 1.638 36.809 

Serviços 1.804 102.026 

Total 3.680 155.178 

Fonte: Novo Caged | Elaboração: Findes/Ideies. 
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Variação (%) do IPCA – fevereiro de 2022 

Variação (%) No mês 
Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 meses 

Brasil 1,01 1,56 10,54 

Grande Vitória (RMGV) 0,86 1,44 11,50 

Alimentação e  Bebidas 1,07 2,56 10,86 

Habitação  1,08 -0,17 17,66 

Transportes 0,62 1,86 20,03 

Fonte: IBGE | Elaboração: Ideies / Findes. 

 

 
Variação (%) do IPCA, Brasil, em 12 meses e meta de inflação 

 
Fonte: IBGE e BCB | Elaboração: Ideies / Findes. 

 

 

 

Cotação diária do barril de petróleo em 2022 – US$ 

 
Fonte: Investing.com | Elaboração: Ideies / Findes. 

 

10,54

3,50

2,00

5,00

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

jan/20 abr/20 jul/20 out/20 jan/21 abr/21 jul/21 out/21 jan/22

IPCA-BR Meta Limites inferior e superior

70

90

110

130

3 5 7 1113171921252731 2 4 8 10141618222428 2 4 8 10

jan fev mar

WTI Brent

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

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de fevereiro 

de 2022. No mês, a inflação do Brasil teve alta de 1,01%, sendo 

a maior variação para um mês de fevereiro desde 2015 

(1,22%). Na Grande Vitória, o IPCA registrou aumento de 

0,86%. Tanto no país quanto na RMGV, os resultados de 

fevereiro foram puxados pelo grupo Educação, reflexo dos 

reajustes habitualmente no início do ano letivo. Outro grupo 

que pesou bastante no mês foi o de alimentação e bebidas, 

que no Brasil teve alta de 1,28% e na Grande Vitória de 1,07%. 

Nos últimos 12 meses, a inflação do país atingiu 10,54%, 

situando-se acima do limite superior da meta para este ano. 

Na próxima semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) 

se reunirá para decidir o novo patamar da taxa Selic, 

instrumento utilizado para controlar os preços da economia 

brasileira dentro do sistema de metas de inflação adotado 

pelo Brasil.  

 

 Durante a semana, o mundo continuou com os olhos voltados 

para os desdobramentos do conflito entre Rússia e Ucrânia. 

Enquanto as negociações para um cessar fogo continuam se 

arrastando, as medidas de sanções econômicas mútuas (entre 

os países e a Rússia) evoluíram durante a semana. Na terça-

feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou 

que o país irá banir as importações de petróleo, gás natural e 

carvão da Rússia. Para tanto, um projeto de lei tramita no 

Congresso norte americano que, além desta medida, também 

aborda a revisão do status da Rússia dentro da Organização 

Mundial do Comércio, entre outras. Por sua vez, o governo 

russo proibiu a exportação de cerca de 200 produtos, entre 

eles equipamentos médicos, agrícolas e elétricos, a países 

considerados hostis pelo Kremlin, o que não inclui o Brasil. 

Neste contexto, o preço internacional do barril do petróleo 

seguiu em alta durante a semana, culminando no reajuste de 

preços dos combustíveis no Brasil anunciado pela Petrobras 

na quinta-feira. 

 

 A Petrobras anunciou na quinta-feira (10) um aumento de 

18,7% no preço da gasolina, de 24,9% no preço do diesel e de 

16,1% no gás liquefeito de petróleo (GLP) nas refinarias que 

vigorará a partir desta sexta (11)1. O preço médio de venda da 

gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$3,86 

por litro e o preço médio do diesel passará de R$ 3,61 para 

R$ 4,51 por litro. O preço médio de venda do GLP passará de 

R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilograma (kg), equivalente a R$ 

58,21 por 13kg. De acordo com a LCA Consultores2, o reajuste 

nos preços dos combustíveis eleva as expectativas de inflação 

e é esperado um impacto no IPCA deste ano de 0,6 p.p. 

 

 esperado um impacto de 0,6 ponto percentual no IPCA deste 

ano com  

Encontre este e outros produtos/estudos do Ideies em nosso site: www.portaldaindustria-es.com.br 

² Veja mais em https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/03/10/petrobras-anuncia-reajuste-de-187-pontos-percentuais-para-gasolina-e-249-para-diesel.ghtml.  
2 Veja mais em https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/03/11/combustivel-eleva-previsoes-de-inflacao-para-ate-75.ghtml?s=08.  
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https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/03/11/combustivel-eleva-previsoes-de-inflacao-para-ate-75.ghtml?s=08

