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 Na segunda-feira (28), o Banco Central do Brasil (BCB) divulgou 

o Boletim Focus. Nessa semana, o mercado elevou novamente 

a expectativa para a inflação de 2022, com a mediana das 

projeções atingindo 6,86%. O aumento foi de 0,27 p.p. frente 

ao esperado na semana anterior e marca a décima primeira 

elevação consecutiva para o indicador. Para a Selic, a 

expectativa das instituições financeiras é de que finalize o ciclo 

de alta em 13,0% a.a., o mesmo valor da semana passada. O 

Focus também mostrou que o mercado espera crescimento de 

0,50% para a economia brasileira, permanecendo, portanto, 

igual ao projetado no boletim anterior. As expectativas para o 

câmbio ficaram em R$/US$ 5,25, o que mostra uma baixa em 

relação ao boletim passado.      

 

 Na terça-feira (29), a Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho divulgou as informações do Novo Caged referente a 

fevereiro. No Espírito Santo, o mercado de trabalho encerrou o 

mês com saldo positivo de 7.062 postos formais, fruto da 

movimentação entre 41.424 admissões e 34.362 desligamentos. 

Em 2022, o saldo acumulado foi de 10.686 vagas formais no 

estado. No Brasil, foram criadas 328,5 mil vagas em fevereiro e 

478,8 mil vagas formais no acumulado do ano.  

 

 Também na terça (29), foi conhecida a arrecadação federal de 

fevereiro, por meio da publicação do Ministério da Economia. 

No mês, a receita federal chegou a R$ 148,6 bilhões e registrou 

um crescimento real de 5,27% em relação a fevereiro do ano 

passado. No acumulado deste ano, a arrecadação atingiu           

R$ 386,4 bilhões e foi o maior valor para o período em toda 

série histórica. No Espírito Santo, a receita estadual acumulou 

R$ 5,2 bilhões no ano, de acordo com os dados do Portal da 

Transparência do ES, valor 16,1% acima do arrecadado no 

mesmo período de 2021. A receita do estado com o ICMS foi 

de R$ 2,8 bilhões no período, o que representou um acréscimo 

real de 11,1%.  

 

 Na quarta-feira (30), a Fundação Getúlio Vargas (FGV) publicou 

a Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) referente a março. 

No mês, o indicador subiu 1,74% e acumulou alta de 14,77% 

em 12 meses. A inflação ao produtor (IPA-M), fechou março em 

2,07% e variou 16,55% em 12 meses, influenciado pelos preços 

dos combustíveis, que foram reajustados no dia 11/03. Para o 

consumidor (IPC-M), o índice cresceu 9,19%, influenciado pelo 

grupo de transportes. O INCC, que mede o custo da construção, 

acelerou 0,73% no mês, pressionado pelo custo da mão de obra 

e fechou em 11,63% em 12 meses.  

 

 

 

 

Focus – Expectativas de mercado –  25 de março de 2022 

 

Legenda: ↑ alta   → estabilidade   ↓ queda 

Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Saldo de empregos formais – Brasil e Espírito Santo, fevereiro de 

2022 

Período Admitidos Desligados Saldo 

Brasil 

Fevereiro¹ 2.013.143 1.684.636 328.507 

Acumulado no ano (jan-fev)² 3.818.888 3.340.026 478.862 

Espírito Santo 

Fevereiro¹ 41.424 34.362 7.062 

Acumulado no ano (jan-fev)² 78.471 67.785 10.686 

(1) Série com ajuste de declarações fora do prazo. (2) Série com ajuste, exceto para fevereiro.  

Fonte: Novo Caged – Ministério da Economia | Elaboração: Findes/Ideies. 

 

 

 

Arrecadação federal no acumulado do ano – R$ Bilhões (a preços 

de fevereiro de 2022) 

 

Fonte: Ministério da Economia | Elaboração: Findes/Ideies.  

 
Variação (%) IGP-M – março de 2022 

Indicadores Mês anterior No mês Acumulado em 12 meses 

IGP-M 1,83 1,74 14,77 

    IPA-M 2,36 2,07 16,55 

    IPC-M 0,33 0,86 9,19 

    INCC-M 0,48 0,73 11,63 

Fonte: FGVl | Elaboração: Findes/Ideies.  
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 Na quinta-feira (31), o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) anunciou a taxa de desocupação brasileira 

para o trimestre encerrado em fevereiro. Os dados da Pnad 

Contínua revelaram que o desemprego recuou para 11,2% no 

trimestre. O valor representa uma variação de -0,4 p.p em 

relação ao trimestre anterior (11,6%) e recuo de -3,4 p.p na 

comparação com o mesmo período de 2021 (14,6%). Com essa 

taxa, o país soma 12,0 milhões de desempregados.  

 

 Na sexta-feira (01), o IBGE publicou os resultados da Pesquisa 

Mensal da Indústria (PIM-PF) nacional referente ao mês de 

fevereiro. Nesse mês, a produção industrial do país cresceu 

0,7% frente a janeiro, na série com ajuste sazonal, e eliminou 

parte da queda de -2,2% registrada no mês passado. Na 

comparação com o resultado de fevereiro de 2021, a indústria 

nacional recuou -4,3%. O resultado negativo foi disseminado 

entre todas as categorias econômicas, com a queda mais 

acentuada na produção de bens de consumo duráveis (-17,6%), 

seguida dos bens de capital (-5,0%) e dos bens de consumo 

semi e não duráveis (-4,9%). Fatores como a dificuldade de 

acesso a matérias-primas, alta inflação, juros em elevação, 

mercado de trabalho com contingente alto de desempregados 

e rendimento que não avançam ajudam a explicar o cenário da 

indústria nacional. Os resultados para o Espírito Santo serão 

conhecidos no dia 08 de abril (sexta-feira).  

 

 Ainda na sexta (01), o Ministério da Economia divulgou o 

resultado da balança comercial de março. No mês, o país 

exportou US$ 29,0 bilhões e importou US$ 21,7 bilhões. Com 

isso, o resultado da balança comercial foi superavitário em US$ 

7,3 bilhões. O resultado foi 19,3% acima do apresentado em 

março de 2021.  

 

 Um dos desdobramentos econômicos do conflito entre Rússia 

e Ucrânia que ocorreu nesta semana e que agitou os mercados, 

consiste na confusão a respeito da moeda utilizada nas 

transações internacionais de compra do gás natural da Rússia. 

Após anunciar que o pagamento por gás natural russo deveria 

ser realizado somente em rublos, o presidente do país, Vladimir 

Putin, baixou um decreto comunicando que outras moedas 

estrangeiras podem ser aceitas nas negociações, desde que 

sejam realizadas por intermédio de um banco russo, levando os 

compradores internacionais a abrirem contas nesses bancos. 

Caso contrário, a ameaça é de que o país poderia interromper 

o fornecimento externo de gás, atingindo principalmente as 

nações europeias mais dependentes, como a Alemanha, 

alegando descumprimento do contrato1. Diante disso, a 

cotação do gás natural seguiu em alta nos mercados. 

 

 

 

Indicadores da Pnad Contínua mensal – fevereiro de 2022 

Indicador PNAD Contínua 

mensal 

Dez-Jan-Fev 

2022 

Set-Out-Nov 

2021 

Dez-Jan-Fev 

2021 

Taxa de desocupação 11,2% 11,6% 14,6% 

Taxa de subutilização 23,5% 25,0% 29,0% 

Rendimento real habitual R$ 2.511 R$ 2.504 R$ 2.752 

Variação do rendimento 

real habitual 
- 0,3% -8,8% 

Fonte: IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Variação (%) da produção física do Brasil – fevereiro de 2022 

Categorias 

Econômicas 

Fev. 2022/ 

Jan. 2022* 

Fev. 2022/ 

Fev.2021 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 meses 

Indústria Geral 0,7 -4,3 -5,8 2,8 

Bens de Capital 1,9 -5,0 -6,5 23,4 

Bens Intermediários 1,6 -2,6 -3,8 2,4 

Bens de Consumo 0,3 -7,7 -9,8 -1,2 

Duráveis 0,5 -17,6 -21,6 -0,7 

Semiduráveis e 

não Duráveis 
1,5 -4,9 -6,7 -1,3 

(*) Com ajuste sazonal. 

Fonte: IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Balança comercial mensal do Brasil – US$,  fevereiro de 2022 

 

Fonte: IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Média diária de cotação do gás natural (NG1) em 2022, US$ 

 

Fonte: Investing.com | Elaboração: Ideies/Findes 
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1 Veja mais: https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/04/01/confusao-sobre-pagamento-de-gas-russo-agita-mercado.ghtml 
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