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 Na segunda-feira (04), a Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) divulgou os resultados dos indicadores industriais 

referente ao mês de fevereiro. O faturamento e o emprego na 

indústria apresentaram uma interrupção nas sequências de 

altas em fevereiro. O rendimento médio real também recuou na 

passagem de janeiro para fevereiro. Já o índice de horas 

trabalhadas na produção cresceu 1,4% em fevereiro, na série 

com ajuste sazonal. A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) 

manteve-se inalterada em 81% na passagem de janeiro para 

fevereiro. Em comparação com o mesmo mês de 2021, a UCI se 

elevou em 0,4 ponto percentual. 

 

 Na quarta-feira (06), a Fundação Getúlio Vargas (FGV) publicou 

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

No mês, o indicador subiu 2,37% e acumulou alta de 15,57% 

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

2,80% e variou 17,62% em 12 meses, influenciada pelos preços 

dos combustíveis, que foram reajustados no dia 11/03, e dos 

adubos ou fertilizantes. Para o consumidor (IPC-M), o índice 

cresceu 9,68% em 12 meses, puxado pelo grupo de transportes. 

O INCC, que mede o custo da construção, acelerou 0,38% no 

mês, pressionado pelo custo da mão de obra e fechou em 

11,47% em 12 meses. 

 

 Nesta sexta (08), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) divulgou os resultados do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) referente a março. Com o avanço de 

1,62%, esse foi o maior resultado para o mês de março desde 

da implantação do Plano Real. No ano, o IPCA acumulou alta 

de 3,20% e, nos últimos 12 meses encerrados em março, o 

indicador registrou uma alta de 11,30%. Na Grande Vitória, os 

preços aumentaram 1,50% na passagem de fevereiro para 

março, puxado principalmente por transportes e alimentação e 

bebidas. A inflação na Grande Vitória situa-se acima da 

registrada para o país, em 11,94% na variação acumulada em 

12 meses. 

 

 Com esse resultado de março, a inflação oficial do país segue 

com uma tendência de alta e se distanciou ainda mais da meta 

deste ano (3,50%). De acordo com o IBGE, em março, ocorreu 

uma alta disseminada nos preços. Além da pressão observada 

nos preços dos alimentos devido à fatores climáticos, houve 

também questões relacionadas ao custo do frete. Por conta do 

aumento dos combustíveis promovida pela Petrobras no dia 11 

de março, os reajustes desses preços acabaram refletindo em 

outros produtos da economia, como os alimentos. 

 

 

 

 

Indicadores industriais – Brasil, fevereiro de 2022 

Variação (%) 
Fev. 2022/ 

Jan. 2022* 

Fev. 2022/ 

Fev. 2021 

Acumulado 

no ano 

Variação (%) 

Faturamento real¹ -0,2 -5,0 -6,6 

Horas trabalhadas na produção 1,4 2,1 1,2 

Emprego -0,1 2,9 3,3 

Massa salarial real² 0,0 3,5 2,4 

Rendimento médio real² -0,1 0,7 -0,9 

Variação (p.p.) 

Utilização da Capacidade 

Instalada (UCI) 
0,0 0,4 - 

(*) Com ajuste sazonal. 

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

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

 

Variação (%) IGP-DI – março de 2022 

Indicadores No mês Acumulado em 12 meses 

IGP-DI 2,37 15,57 

    IPA-DI 2,80 17,62 

    IPC-DI 1,35 9,68 

    INCC-DI 0,38 11,47 

Fonte: FGV | Elaboração: Findes/Ideies.  

 
Variação (%) do IPCA – março de 2022 

Variação (%) No mês 
Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 meses 

Brasil 1,62 3,20 11,30 

Grande Vitória (RMGV) 1,50 2,96 11,94 

Alimentação e  Bebidas 2,76 5,39 14,50 

Habitação  1,89 1,72 18,15 

Transportes 2,26 4,16 18,10 

Fonte: IBGE | Elaboração: Ideies / Findes. 

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

 
Fonte: IBGE e BCB | Elaboração: Ideies / Findes. 
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 Também na sexta-feira (08), o IBGE publicou os resultados da 

Pesquisa Mensal da Indústria (PIM-PF) regional referente ao 

mês de fevereiro. No mês, a produção industrial do estado 

recuou 0,4% frente a janeiro, na série com ajuste sazonal. Na 

comparação com o resultado de fevereiro de 2021, a indústria 

capixaba cresceu 1,6%. O resultado positivo foi decorrente de 

uma expansão de 5,6% nas indústrias de transformação, 

consequência do aumento expressivo da fabricação de 

produtos alimentícios (35,0%), puxado pela maior fabricação 

de bombons e chocolates, refrescos sucos ou néctares e 

massas secas. Por outro lado, houve recuo na fabricação de 

produtos de minerais não-metálicos (-7,6%), celulose, papel e 

produtos de papel (-2,6%) e metalurgia (-0,4%). A indústria 

extrativa também teve um desempenho negativo (-7,3%) na 

comparação interanual. Em 12 meses, a produção industrial 

do Espírito Santo acumulou alta de 6,5%, acima do que foi 

registrado para o país (2,8%). 

 

 Nesta semana, o Banco Mundial divulgou o Relatório 

Semestral da Região da América Latina e do Caribe, em que 

revisou para baixo as projeções do PIB do Brasil para 2022 e 

2023. Em relação à penúltima divulgação, o Banco Mundial 

reduziu de 1,4% para 0,7% a estimativa do crescimento 

econômico do país neste ano, alegando, entre outros 

motivos, os reflexos do conflito entre Rússia e Ucrânia. Por 

exemplo, o Banco destaca que o Brasil é um grande 

comprador de fertilizantes da Rússia, que a Embraer pode 

perder espaço no mercado por suspender suas operações no 

setor de aviação russo e que o aumento do preço do milho 

pode interferir sobre as rações do setor da pecuária. 

 

 Entre os desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia 

que ocorreram ao longo desta semana destacam-se: o apoio 

dos membros da União Europeia para reduzir as importações 

de carvão russo1 e a suspensão da Rússia do Conselho de 

Direitos Humanos pela ONU2. 

 

 Devido à greve em curso dos servidores do Banco Central do 

Brasil, essa semana não foi divulgado o Relatório Focus, entre 

outros indicadores, como o Índice de Commodities (IC-Br) 

também previsto para essa semana. Em nota, o Banco Central 

informa que tem planos de contingência para manter o 

funcionamento dos sistemas críticos para a população, os 

mercados e as operações das instituições reguladas, tais 

como STR, Pix, Selic, entre outros. 

 

 

 

 

Variação (%) da produção física do Espírito Santo –  

fevereiro de 2022 

Atividades 
Fev. 2022/ 

Jan. 2022* 

Fev. 2022/ 

Fev. 2021 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 

meses 

Indústria geral -0,4 1,6 3,6 6,5 

Indústrias extrativas 1,1 -7,3 -8,0 -9,1 

Indústrias de 

transformação 
-1,2 5,6 9,3 15,9 

(*) Com ajuste sazonal. 

Fonte: IBGE | Elaboração: Ideies / Findes. 

 

 

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

Santo 

 

 

 

Projeções do Banco Mundial para o PIB de países selecionados da 

América Latina – Variação (%) 

Países selecionados 2021 2022 2023 2024 

Argentina 10,3 3,6 2,5 2,5 

Brasil 4,6 0,7 1,3 2,0 

Chile 11,7 1,9 1,5 2,0 

Equador 4,4 4,3 3,1 2,9 

México 4,8 2,1 2,1 2,0 

Paraguai 4,5 1,5 4,1 3,8 

Peru 13,3 3,4 3,1 3,0 

Uruguai 4,4 3,3 2,6 2,5 

Fonte: Banco Mundial | Elaboração: Ideies/Findes 
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1 Veja mais: https://bit.ly/3v2Rp48 
2 Confira em: https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/04/07/sancao-da-ue-pressiona-mercado-global-de-carvao.ghtml 

3 Veja mais: https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/04/07/assembleia-geral-da-onu-suspende-rssia-do-conselho-de-direitos-humanos.ghtml 
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