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Dados da Economia Brasileira nesta semana 

 

•  Fluxo de veículos nas rodovias (ABCR): O fluxo de veículos nas rodovias pedagiadas cresceu 2,1% no 

mês de março em comparação com fevereiro, na série com ajuste sazonal. Dentre as categorias 

acompanhadas, o fluxo dos veículos leves cresceu 2,7%% no mês e os veículos pesados apresentaram 

crescimento de 0,5% no período em comparação com o mês anterior. Na comparação com o mesmo mês do 

ano de 2021, houve aumento de 22,2%.  

 

• Produção de autoveículos (ANFAVEA): A produção nacional de veículos automotores aumentou 5,0% no 

mês de março frente a fevereiro, sem influências sazonais. Na comparação com o mesmo mês de 2021, a 

produção de veículos automotores exibe queda de 7,8%. A produção acumulada até março deste ano está 

17,0% abaixo da registrada no mesmo período do ano passado. Já no em acumulado em 12 meses há um 

crescimento de 6,0%. 

 

• Balança comercial (Secex): a média diária das exportações do país passou de US$1,47 bilhões na segunda 

semana de março para US$1,49 bilhões no mesmo período no mês de abril, aumento de 1,4% entre os meses. 

No mesmo período, as importações diminuíram 11,3% na comparação da média diária, sendo US$1,0 bilhões 

em março e US$898,20 milhões em abril. O saldo total acumulado neste período do mês de abril é de US$ 3,55 

bilhões, queda de 2,9% em relação ao mês anterior (US$ 3,66 bilhões). 

 

• Pesquisa Mensal de Serviços (PMS/IBGE): O setor de serviços recuou 0,2% no mês de fevereiro em 

relação ao mês de janeiro, segundo dados livres de influências. No acumulado em 12 meses a PMS registrou 

alta de 13,0%. Já na comparação de fevereiro de 2022 com fevereiro de 2021, houve crescimento de 7,3%. 

 

• Expedição de papel ondulado (Empapel): a Associação Brasileira de Embalagens em Papel divulgou a 

prévia da expedição de papel ondulado para o mês de março de 2022, apontando para uma redução de 0,7% na 

comparação com o mês fevereiro, considerando os dados sem influência sazonal. Em comparação com o 

mesmo mês de 2021, a expedição de papel ondulado registrou queda de 9,6%. Já no acumulado em 12 meses, 

a expedição de papel ondulado apresenta redução de 0,7%. 
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• Produção de Motocicletas (ABRACICLO): em março, a produção de motocicletas divulgada pela 

ABRACICLO foi de 136.350 unidades, uma variação de 8,4% em relação a março de 2021, quando foram 

produzidas 125.756 unidades no país. Na variação acumulada em 12 meses, a produção de motocicletas 

apresentou aumento de 42,5%. 

 

• Vendas do comércio (PMC/IBGE): o volume de vendas no comércio varejista no mês de fevereiro de 2022 

cresceu 1,1% na comparação com o mês de janeiro de 2022, considerando o dado com ajuste sazonal. Quanto 

ao volume de vendas do varejo ampliado, que inclui as vendas de materiais de construção e de veículos, 

motocicletas e peças, houve aumentou de 2,0% em fevereiro em relação ao mês anterior. No acumulado em 12 

meses, houve avanço de 4,8% das vendas no varejo ampliado. 

 

• Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEI (CNI): o Índice de Confiança do Empresário Industrial 

(ICEI), encerrou em 63,6 pontos no mês de abril, dado com ajuste sazonal. O indicador subiu 6,83 pontos em 

abril na comparação com o mês de março (56,7 pontos). O resultado de abril é de otimismo. Resultados acima 

de 50,0 pontos indicam otimismo e abaixo de 50,0 pontos indicam pessimismo. 

 

• O Índice de Confiança do Empresário Industrial paulista - ICEI-SP (FIESP/CNI): o Índice de Confiança do 

Empresário Industrial paulista (ICEI-SP) encerrou o mês de abril aos 53,4 pontos. Este resultado é 1,7 ponto 

superior ao indicado em março, quando marcou 51,7 pontos. Resultados acima de 50,0 pontos indicam otimismo 

dos empresários do setor. Em relação as condições atuais, ao encerrar o mês em 48,0 pontos, há melhora de 

1,0 ponto em relação ao mês de março. Entretanto, desde o mês de agosto de 2021 (54,5 pontos) os 

empresários do setor no estado têm a percepção pessimista das condições atuais. Valores abaixo de 50,0 

pontos indicam pessimismo. 

 

• Demanda das empresas por crédito (SERASA): A Serasa divulgou os resultados do Indicador de Demanda 

das Empresas por Crédito. Segundo a publicação, a demanda por crédito em março cresceu 4,08%, mantendo a 

tendência de crescimento verificada no mês anterior (+4,01%).  

 

• Atividade de Comércio (SERASA): A Serasa divulgou o Indicador de Atividade do Comércio de março, o 

qual apresentou recuo de 1,53% na comparação com o mês de fevereiro, dados com ajuste sazonal. Em 

comparação com o mesmo período do ano anterior, a atividade do comércio praticamente ficou estável (variação 

de 0,23 p.p). Já na variação acumulada em 12 meses em relação aos 12 meses imediatamente anteriores, 

houve crescimento de 4,21% no setor. 
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Síntese da semana: 

 

A principal surpresa positiva da semana foi o aumento de 1,1% do volume de vendas no comércio varejista, 

resultado que superou a estimativa do mercado (0,4%). No conceito restrito, todas as categorias apresentaram 

alta das vendas, com exceção da queda de artigos farmacêuticos e cosméticos e da estabilidade de 

equipamentos e materiais para escritório. Já no conceito amplo, o resultado foi influenciado pelas vendas de 

veículos. De acordo com a Anfavea, a produção automotiva cresceu 5% em março. O cenário, no entanto, ainda 

é desafiador, dada a continuidade de problemas relacionados à escassez de insumos (sobretudo 

semicondutores), alta inflação e altas taxas de juros.  Ademais, também houve aumento do fluxo pedagiado de 

veículos em março, pela segunda vez consecutiva no ano, e crescimento na produção de motocicletas. 

 

O setor de serviços, por sua vez, recuou 0,2% no mês de fevereiro em relação a janeiro, segundo a Pesquisa 

Mensal de Serviços (PMS). Este resultado veio abaixo da expectativa do mercado (+0,7%) e foi puxado pela 

queda de serviços de informação e comunicação e outros serviços. Em relação ao comércio exterior, a balança 

comercial fechou com superávit de US$ 3,5 bilhões no acumulado até a segunda semana de abril, reflexo do 

bom resultado das exportações. 

 

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), divulgado pela CNI, encerrou em 63,6 pontos no mês de 

abril, dado com ajuste sazonal. No estado de São Paulo, o cenário também é de otimismo, uma vez que o Índice 

de Confiança do Empresário Industrial paulista (ICEI-SP) encerrou o mês de abril em 53,4 pontos. Este é o 

décimo terceiro mês consecutivo de otimismo. No entanto, a abertura entre condições atuais e expectativas 

estão em campos opostos. Pelo oitavo mês consecutivo, os industriais do estado de São Paulo estão 

pessimistas quanto às Condições Atuais da economia. Já o indicador de expectativas indica otimismo dos 

empresários industriais do estado para o período de 6 meses, sendo o componente que influenciou o resultado 

positivo do ICEI-SP no mês de abril. 

 

Agenda para a próxima semana 

18/04/2022 (Segunda-feira): 

• FGV divulga IGP-10. 
• Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (SECINT) divulga Balança Comercial 

Semanal. 

19/04/2022 (Terça-feira): 

• CNI divulga sondagem industrial. 

20/04/2022 (Quarta-feira): 
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• FGV divulga segunda prévia do IGP-M. 
• Eurostat divulga produção industrial da Zona do Euro. 

22/04/2022 (Sexta-feira): 

• Markit divulga PMI industrial, serviços e composto da Alemanha, Zona do Euro e Estados Unidos.  


