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1. CONJUNTURA NACIONAL
1.1 Modesta recuperação em tempos de inflação alta

Entre abril e outubro, o índice de atividade econômica medido pelo Banco Central do 
Brasil – IBC/BR – apresentou uma desaceleração nas taxas mensais, que começou em 
abril ( ainda impactado pela base baixa de comparação), quando a variação mensal 
chegou a +17% e no último, outubro , de -1,6%. Novembro apresentou um crescimento 
discreto, atingindo +0,4%. Para a taxa acumulada em 12 meses, percebe-se a trajetória 
estável próximo ao meio do ano de 2021, após o ano de 2020 quase todo em recessão. A 
economia nacional teria crescido 4,3% em 2021

Gráfico 01 Brasil: taxa (%) de variação do Índice de Atividade Econômica do Banco 
Central janeiro/2020 a novembro/2021| Base: Mesmo período do ano anterior.

Fonte :BACEN. Elaboração Instituto Fecomercio-PE.
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A modesta recuperação da atividade econômica veio junto com aceleração da inflação. 
No entanto, os dados do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor, mostram 
que a inflação quebrou um pouco, em dezembro, a trajetória crescente que se iniciou 
em maio de 2020. Em Dezembro de 2021, seu resultado no acumulado em 12 meses foi 
de +10,06, comparado com 10,74% no mês anterior (novembro de 2021). Esta redução 
é justificada pela queda nos preços do grupo de transportes (de +3,35% em novembro 
para +0,58% em dezembro) que possui um peso de 21% no total anual, comportamento 
puxado pela queda nos combustíveis (-0,94% em dezembro).

Outro destaque para o mês de dezembro é a inflação dos produtos de vestuário. Com as 
festividade de fim do ano, as compras de roupas, calçado e afins é intensificada. Gerando 
neste mês de dezembro um crescimento de +2,1% e um total no acumulado ao ano de 
+10,3%. 

Gráfico 02 - Brasil: taxa (%) de variação do IPCA acumulado em 12 meses - Janeiro/2020 
a Dezembro/2021 (base: 12 meses anteriores)

Fonte: SNIPC/IBGE. Elaboração Instituto Fecomercio-PE.
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1.2 Modesta queda do desemprego, aumento dos postos formais e lenta 
recuperação da massa salarial 

A taxa de desocupação vem caindo desde janeiro de 2021, mas o número de 
desocupados ainda é alto. A redução de desemprego ajuda na recuperação da massa 
salarial, mas perdas em 12 meses ainda foram substantivas por causa da inflação. A 
massa de rendimentos, em ritmo lento, vem se recuperando ao longo dos meses, mas as 
perdas são significativas. 

Gráficos 03 e 04: 

Fonte: PNAD Contínua/IBGE. Elaboração Instituto Fecomercio-PE.

No mercado de trabalho formal, o estoque de empregos cresceu 5,6%, comparado com 
o mês de dezembro de 2020. Para a variação de estoques por atividade produtiva, o 
destaque é para a agropecuária (+9,8%), informação e comunicação (+9,7%) e atividades 
profissionais (+11,4%) e científicas. A única atividade que apresentou saldo negativo foi 
categoria das Atividades financeiras e seguros (-1,8%). 
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Tabela 01 – Brasil: Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de 
referência (Mil pessoas). Fonte: Sistema de Contas Nacionais Trimestrais – IBGE. 

Elaboração Instituto Fecomercio-PE.

CNAE 2.0 Seção Saldo Jan-
Nov/2021

Estoque

Dez/2020 Out/2021 Variação (%)

Agropecuária 166 1.609 1.766 9,8

Indústrias extrativas 19 244 238 6,3

Indústria de transformação 526 6.874 7.339 6,8

Serviços de utilidade pública 20 464 474 2,2

Construção 299 2.274 2.405 5,8

Comércio 630 9.399 9.799 4,3

Transporte, armazenagem e correio 123 2.404 2.461 2,4

Informação e Comunicação 114 952 1.044 9,7

Alojamento e alimentação 138 1.724 1.825 5,9

Saúde humana e serviços sociais 182 2.465 2.622 6,4

Educação 98 1.698 1.788 5,3

Artes, cultura, esporte e recreação 15 235 248 5,5

Ativ. administrativas e serviços 
complementares 340 4.834 5.110 5,7

Atividades profissionais, científicas e 
técnicas 155 1.189 1.324 11,4

Atividades financeiras, de seguros e 
relacionados 57 1.002 984 -1,8

Atividades Imobiliárias 18 159 173 9,2

Administração pública, defesa e 
seguridade social 21 3 3 3,1

Outros serviços 72 997 1.067 7

Não Informado -0 0 0 0

Total 2.993 39.363 41.552 5,6
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1.3  Vendas do Varejo e dos Serviços  em recuperação 

No mês da Black Friday, o comércio regrediu, mas apresenta recuperação no acumulado 
do ano até novembro de 2021. Ao fim de novembro, o desempenho anual e mensal 
do varejo ampliado foi melhor que o restrito, devido ao bom resultado da venda de 
automóveis e motos e materiais de construção.

Serviços, neste fim do ano, se recuperam com o avanço da vacinação, fechando 
novembro com crescimento ( +10,0%) patamar semelhante ao do acumulado do ano 
(+10,9%). Atividades turísticas retomam com força, com variação mensal de 25,5% e 
+21,1% no anual, ultrapassando o desempenho dos serviços, que começaram o ano 
melhor.  

Gráfico 04 – BRASIL: taxas (%) de variação do volume de vendas do Varejo e dos Serviços 
Novembro/2021 (base: mesmo período no ano anterior)

Fonte: PMC/IBGE e PMS/IBGE. Elaboração Instituto Fecomercio-PE.. Nota: (1) ‘Combustíveis e Lubrificantes’, ‘Eletrodomésticos’, ‘Farmácia e 
Perfumaria’, ‘Hipermercados e Supermercados’, ‘Info, Comunic., Mat. e Equip. de Escritório’, ‘Livraria e Papelaria’, ‘Móveis’, ‘Outros Artigos 
de uso pessoal e doméstico’ e Tecidos, Vestuários e Calçados; (2) Além dos Segmentos do Comércio varejista restrito, inclui as vendas de 
‘Automóveis, motocicletas, partes e peças’ e de ‘Materiais de construção’; (3) ‘Atividades imobiliárias’, ‘Atividades financeiras’, ‘Manutenção e 
reparação de veículos’, ‘Manutenção e reparação de equipamentos de uso pessoal’, ‘Atividades de apoio à agropecuária’ e ‘Coleta, tratamento e 
descontaminação’; (4) Recorte especiais, considerando apenas as atividades relacionadas ao Turismo.
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2. PERNAMBUCO: DESEMPENHO DO COMÉRCIO VAREJISTA 
E SERVIÇOS
2.1  Ritmo de recuperação da atividade econômica um pouco melhor 

A economia pernambucana se mantém resistindo à crise melhor que a média nacional. 
É possível perceber que, apesar de semelhante trajetória, a o acumulado em 12 meses 
de Pernambuco permanece um pouco mais alto que do Brasil, de forma que este último 
mês de novembro de 2021, Pernambuco apresentou +5,1% e o Brasil  + 4,1% (vide no 
gráfico 01). Novembro trouxe na variação mensal um crescimento discreto, saindo um 
pouco da estabilidade que os meses anteriores mostraram.

Gráfico 05 – Pernambuco: taxa (%) de variação do Índice de Atividade Econômica do 
Banco Central janeiro/2020 a novembro/2021| Base: Mesmo período do ano anterior.

Fonte: BACEN. Elaboração Instituto Fecomercio-PE.
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2.2  Recuperação irregular do varejo, mas  acima da média 

No comércio, a nível estadual, o varejo restrito traz forte queda mensal, mas acumula 
crescimento acima da média nacional (+3% contra 1,9%).  De forma geral, o varejo 
restrito apresentou nos últimos meses uma trajetória irregular (-3,8% em setembro, 
+4,6% em outubro e -9,2% em novembro). Já o varejo ampliado se mostrou sempre 
positivo, mas com desaceleração para o mês de novembro (+13,9% em setembro, 
+20,5% em outubro e +9,3% em novembro. 

Os segmentos de varejo, mensalmente, apresentam um resultado muito parecido 
com os meses anteriores. No acumulado anual, Veículos, Motos e peças lideram a 
recuperação, puxando o varejo ampliado para cima, em comparação com o varejo 
restrito. Tecidos, vestuários e calçados reafirmar o comportamento do fim do ano. 
Móveis e eletrodomésticos, seguidos por Hiper e Supermercados em queda no anual.

Gráfico 06: Pernambuco: variação (%) do acumulado no ano de volume de vendas, por 
segmento do Varejo, janeiro a setembro/2021 (base: janeiro a setembro/2020)

 

Fonte: PMC/IBGE. Elaboração Instituto Fecomercio-PE.. Nota: (1) Além dos segmentos componentes do varejo, inclui materiais de construção 
e segmento automotivo. (2) Hiper e supermercados, alimentos e bebidas. (3) farmácias, artigos médicos, perfumarias, cosméticos. (4) livrarias, 
papelarias, jornais e revistas.
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2.3  Recuperação dos serviços em ritmo próximo à media nacional 

Os serviços em Pernambuco, no acumulado anual, caminham em ritmo próximo à média 
nacional, assim como seus concorrentes regionais (+10,5% para PE, +10,1% para BA, 
+13,0% para CE e +10,9% a média nacional). O Ceará apresentou destaque nas atividades 
de serviços neste mês de novembro (+18,5%), enquanto que Pernambuco apresentou a 
metade deste resultado e a Bahia com -0,3%. Já nos serviços ligados ao turismo, Bahia e 
Pernambuco apresentam um consolidado anual mais que dobrado se comparado com o 
Ceará e o Brasil (+42,7% para Pernambuco e +49,3% par Bahia). 

Gráfico 07

Fonte: PMS/IBGE Elaboração Instituto Fecomercio-PE.
Nota: (*) Trata-se de recorte especial de atividades relacionadas, realizado pelo IBGE, para acompanhar o desempenho do segmento.

Por segmento, percebe-se no acumulado do ano que os serviços prestados às famílias 
são destaque, com um crescimento de 46,6% até novembro de 2021, quanto que os 
demais segmentos, apesar de positivos, não chegam nem próximo a estas variações 
positivas. Estas atividades prestadas às famílias foram uma das que mais sofreram com 
os primeiros fechamentos da economia durante o ano de 2020, de forma que agora são 
as mais beneficiadas com a volta da economia, mesmo com a crescente onda das novas 
variantes.



10Boletim Conjuntural
Janeiro | 2022

3. SÍNTESE E PERSPECTIVAS 
3.1 BRASIL

A Deterioração das expectativas reflete tensões e incertezas políticas e econômicas 
de ano pré-eleitoral. Congresso apropriou-se do orçamento, inclusive de mais de 50% 
dos recursos destinados ao investimento público na LOA de 2022. Polarização política 
continua sem terceira via se mostrar, até agora, com alguma viabilidade eleitoral. As 
Expectativas de desempenho econômico neste ano eleitoral são cada vez piores.
Em relação a vacinação, o Brasil desempenha melhor que EUA e alguns países da 
Europa que começaram a vacinação mais cedo. A variante Ômicron contamina 
exponencialmente, mas com menor letalidade, podendo acelerar imunidade coletiva.
A Inflação preocupa pelos danos ao poder de compra das famílias e pelo aumento de 
juros necessário para ancorar as expectativas em torno do centro da meta, dificultando 
a retomada da atividade econômica. O Mercado de trabalho não retomou nível de 
ocupação anterior à pandemia e o desemprego e informalidade continuam elevados.
Incertezas fiscais permanecem com a pressão para aumento do fundo eleitoral e dos 
salários dos servidores públicos. Todavia, em 2021 resultados fiscais consolidados foram 
positivos, superando expectativas

3.2 PERNAMBUCO

Estimativas do CONDEPE confirmam que estamos vindo de trajetória de desaceleração 
da retomada, com: Agropecuária (4,5% do PIB) crescendo bem acima da média (+4,3% 
versus – 0,1) ; Industria total (20% do PIB) superando a média nos SIUP e na Construção 
Civil); Comercio (13,3% do PIB), com retomada um pouco mais lenta que a média 
nacional; Serviços (62,5% do PIB) com recuperação liderada  pela logística e serviços 
liados ao turismo.

Também na vacinação, PE acompanha de perto o Brasil.  A vacina alcança 75,25% da 
população com a primeira dose aplicada e 66,06% totalmente imunizada. BA com 
61,51% e CE com 71,13%. Recife tem 84,80% da população total (incluído os fora da 
idade para vacinação) vacinada com ao menos 1 dose (acima da média nacional e 
estadual), e 70,47% com esquema vacinal completo. Além disso, 25,62% estão com dose 
de reforço. 
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Trajetória de declínio do IBC no segundo semestre de 2021 (mesmo pouco melhor que 
média) sinaliza preocupação com 2022, em especial pelo impacto da nova onda (muitos 
empregados faltando). 

A arrecadação do ICMS cresceu 22,2% em 2021 em relação a 2019. (Efeito base e 
demanda reprimida impulsionando o consumo, em especial da classe média). O Governo 
estadual apresenta SUPERAVIT: R$ 1 Bi em 2020 e R$ 2 Bi em 2021.  Previsão de R$ 
2,6 Bi para 2022. E consegue realizar INVESTIMENTOS: R$ 1,4 BI em 2021 (Plano de 
Recuperação de R$ 5 Bi).

 A Expectativa dos Empresários em Pernambuco continua favorável no final de 2021. 
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