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“Coisas incríveis nunca são feitas pora uma única 

pessoa. São feitas por um time” 
Steve Jobs 
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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:  
 07 DE JUNHO DE 2021 
 
-  Governo propõe compensar Estados para zerar ICMS de diesel  
O presidente Jair Bolsonaro anunciou que pretende zerar os impostos federais que incidem 
sobre a gasolina e o etanol. Como forma de conter a explosão dos preços dos combustíveis, 
Bolsonaro também prometeu que o governo federal bancará os Estados que se dispuserem a 
reduzir a zero a cobrança de ICMS, tributo estadual que também onera o preço do diesel e do 
gás de cozinha. Se aprovadas, as duas medidas valerão até 31 de dezembro deste ano. O impacto 
pode chegar a R$ 50 bilhões. 
- Fintechs da Europa vão disputar mercado com Nubank 
De olho no crescente número de clientes de bancos digitais no Brasil, a britânica Revolut e alemã 
N26 chegam no segundo semestre. As duas vão iniciar operações como fintechs de crédito. Após 
o Nubank conquistar mais de 50 milhões de clientes, fintechs do exterior abriram os olhos para 
o Brasil.  
- No cardápio das novas fintechs, conta global e câmbio facilitado 
Com bilhões de dólares em caixa, as fintechs Revolut e N26 chegam ao Brasil em um cenário 
macroeconômico desafiador, com inflação e taxa de juros altas, que reduz o poder de compra e 
requer maior controle das finanças. As empresas dizem olhar para o Brasil com visão de longo 
prazo e se propõem a oferecer aplicativos para celular que ajudam a organizar os gastos.  
- Da euforia à queda de 50%: Nubank seis meses na Bolsa 
As ações do Nubank começaram a ser negociadas na Bolsa americana, avaliadas em    US$ 9 – 
patamar de preço suficiente para que o banco fosse avaliado em cerca de US$ 41,7 bilhões, 
tomando o posto de maior instituição financeira da América Latina naquele momento. O preço 
chegou a atingir US$ 12,24. Seis meses depois, o frenesi que atingiu o mercado na ocasião hoje 
representa uma percepção exagerada do valor da empresa, apontam especialistas.  
- Adesão ou ficar para trás na história 
As metas corporativas de carbono zero rapidamente ganharam um novo status: não são mais 
vistas como uma iniciativa que destaca a empresa no mercado, e sim como um compromisso 
obrigatório. “Não dá mais para as empresas não terem metas de descarbonização. E, falando de 
grandes corporações, é preciso ir além e ter essas metas que consideram a cadeia como um 
todo”, diz Carlo Pereira, diretor no Brasil do Pacto Global da ONU. 
- Gestores apostam em Eletrobras confiantes na privatização 
Alguns gestores e investidores se anteciparam ao anúncio da oferta de ações da Eletrobras e 
compraram papéis no mercado para garantir a elétrica em suas carteiras. Por se tratar de uma 
privatização, era esperado que uma parte, e não o total da oferta, fosse colocada aos 
investidores institucionais e ao mercado. Uma parcela importante deve ficar com o varejo, 
voltada ao pequeno investidor. 
- Aportes em startups recuam no País 
A captação de recursos por 48 startups brasileiras somou US$ 692 milhões em maio, queda de 
8% em relação a igual período de 2021, segundo a Sling Hub, plataforma de inteligência de dados 
sobre startups. Em abril deste ano, as captações haviam somado US$ 383 milhões. 
- Compras de supermercado online em alta 
- Privatização do Porto de Santos está no ‘prazo limite’ 
- Cooperativa Cresol quer ofertar 60% mais crédito em 2022/2023 
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Governo propõe compensar Estados para zerar ICMS de diesel 
(07/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

O presidente Jair Bolsonaro anunciou que pretende zerar os impostos federais 

que incidem sobre a gasolina e o etanol. Como forma de conter a explosão dos preços 

dos combustíveis, Bolsonaro também prometeu que o governo federal bancará os 

Estados que se dispuserem a reduzir a zero a cobrança de ICMS, tributo estadual que 

também onera o preço do diesel e do gás de cozinha. Se aprovadas, as duas medidas 

valerão até 31 de dezembro deste ano. O impacto pode chegar a R$ 50 bilhões. 

Bolsonaro apresentou as medidas ao lado dos presidentes da Câmara, Arthur Lira 

(PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na tentativa de mostrar compromisso 

do Congresso com as medidas. Ele começou a entrevista e a interrompeu para esperar 

pela chegada de ambos. O anúncio veio depois de um ultimato do Centrão a Bolsonaro 

de que era preciso agir rápido sob o risco de perder a campanha, em um movimento 

que foi apelidado de “It's now ou never”. Uma PEC terá de ser aprovada pelo Congresso. 

A compensação fica de fora do teto de gastos. 

A medida prevê isenção de PIS, Cofins e Cide sobre a gasolina e o etanol. Até 

agora, o governo havia cortado esses impostos apenas do diesel. As fontes dos recursos 

serão as arrecadações extraordinárias obtidas pela União e que não estão ainda 

previstas no Orçamento, entre elas, ganhos com a venda da venda da Eletrobras. 

Fintechs da Europa vão disputar mercado com Nubank 
(07/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

De olho no crescente número de clientes de bancos digitais no Brasil, a britânica 

Revolut e alemã N26 chegam no segundo semestre. As duas vão iniciar operações como 

fintechs de crédito. Após o Nubank conquistar mais de 50 milhões de clientes, fintechs 

do exterior abriram os olhos para o Brasil. Serão as primeiras grandes fintechs de fora a 

disputar o mercado com as startups brasileiras. 

A Revolut é a maior delas, avaliada em US$ 33 bilhões e com mais de 15 milhões 

de clientes em 35 países. Fundada no Reino Unido, a empresa anunciou sua chegada ao 

Brasil a partir do 2.º semestre. No mesmo período, a alemã N26 iniciará suas operações. 

Será a segunda tentativa da empresa, avaliada em US$ 9 bilhões, de entrar no mercado 
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brasileiro – ela “ameaçou” chegar ao País em 2019, mas desistiu em 2020, diante da 

pandemia. O movimento não é incomum para a empresa, que se retirou dos EUA. 

No cardápio das novas fintechs, conta global e câmbio facilitado 
(07/06/2022) 
Broadcast 

Com bilhões de dólares em caixa, as fintechs Revolut e N26 chegam ao Brasil em 

um cenário macroeconômico desafiador, com inflação e taxa de juros altas, que reduz o 

poder de compra e requer maior controle das finanças. As empresas dizem olhar para o 

Brasil com visão de longo prazo e se propõem a oferecer aplicativos para celular que 

ajudam a organizar os gastos. Os caminhos que as empresas pretendem seguir são 

diferentes. Enquanto a Revolut tem a ambição de conquistar o consumidor que deseja 

ter uma conta global que permita a gestão de ativos como dólar, euro, criptomoedas, o 

N26 é mais focado na gestão dos gastos do dia a dia. 

“No contexto mundial, a Revolut quer ser um superapp financeiro. A América 

Latina ainda estava fora da operação principal, e agora Brasil e México entraram no 

radar da empresa. Nossa proposta é levar facilidade e acesso a soluções financeiras, 

independentemente do cenário econômico do País. No Brasil, temos um mercado muito 

disputado por fintechs”, diz Glauber Mota, presidente da Revolut no Brasil. Egresso do 

BTG Pactual, o executivo acredita que o País não tem, por exemplo, boas soluções de 

câmbio para viagem – recurso que considera como ponto forte da Revolut.  

A alemã N26 está em fase de testes para iniciar sua atuação País. Com uma lista 

de espera de 200 mil clientes, cerca de 2 mil pessoas participam de um teste dos serviços 

financeiros da companhia. No mundo, a empresa tem mais de 7 milhões de clientes. A 

N26 prepara uma solução para orientar decisões financeiras, como a alocação de 

investimentos, retomando de forma digital a figura do gerente bancário.  

Da euforia à queda de 50%: Nubank seis meses na Bolsa 
(07/06/2022) 
Broadcast 

Os mais de 7,5 milhões de clientes que, em dezembro de 2021, embarcaram na 

proposta da fintech e aceitaram o seu ‘pedacinho’ na oferta pública de ações (IPO) da 

companhia. Tratava-se de um BDR (Brazilian Depositary Receipts), o NUBR33 na B3, 
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oferecido aos usuários do banco sem nenhum custo adicional – uma das estratégias do 

banco para atrair a atenção do mercado para a estreia na Bolsa de Nova York (Nyse). 

As ações do Nubank começaram a ser negociadas na Bolsa americana, avaliadas 

em US$ 9 – patamar de preço suficiente para que o banco fosse avaliado em cerca de 

US$ 41,7 bilhões, tomando o posto de maior instituição financeira da América Latina 

naquele momento. O preço chegou a atingir US$ 12,24. Seis meses depois, o frenesi que 

atingiu o mercado na ocasião hoje representa uma percepção exagerada do valor da 

empresa, apontam especialistas. “O Nubank tinha uma grande vantagem que foi entrar 

em um mercado muito competitivo com uma base muito forte e engajada de milhões 

de clientes. O mercado pensou que estavam no caminho certo, só precisava monetizar. 

O valuation estava muito esticado”, diz Fabio Louzada, economista. 

Adesão ou ficar para trás na história (07/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

As metas corporativas de carbono zero rapidamente ganharam um novo status: 

não são mais vistas como uma iniciativa que destaca a empresa no mercado, e sim como 

um compromisso obrigatório. “Não dá mais para as empresas não terem metas de 

descarbonização. E, falando de grandes corporações, é preciso ir além e ter essas metas 

que consideram a cadeia como um todo”, diz Carlo Pereira, diretor no Brasil do Pacto 

Global da ONU. A rede brasileira do Pacto Global ultrapassou a marca de 1.500 

signatários e é a que mais cresce no mundo. Trata-se de um movimento que vem 

ganhando adesão no País porque envolve, em primeiro lugar, a percepção de uma série 

de oportunidades. São cada vez mais amplas as evidências de que os ganhos com a 

descarbonização dos negócios vão além do aspecto ambiental e podem influenciar as 

finanças corporativas – empresas bem avaliadas por ações sustentáveis têm crédito 

mais barato. 

Além do mais, uma estratégia de sustentabilidade sólida ajuda a evitar riscos de 

reputação e dificuldades relacionadas diretamente aos negócios. “O setor empresarial 

está mais atento às exigências dos consumidores e investidores e aos chamados riscos 

de transição, como regulações mais restritivas no futuro para as emissões, 

transformações tecnológicas e perda de competitividade”, avalia Marina Grossi, 

presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 
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(CEBDS). A instituição viu o número de associadas saltar de 60 para 93 só nos últimos 

dois anos. 

Gestores apostam em Eletrobras confiantes na privatização 
(07/06/2022) 
Folha de São Paulo 

Alguns gestores e investidores se anteciparam ao anúncio da oferta de ações da 

Eletrobras e compraram papéis no mercado para garantir a elétrica em suas carteiras. 

Por se tratar de uma privatização, era esperado que uma parte, e não o total da oferta, 

fosse colocada aos investidores institucionais e ao mercado. Uma parcela importante 

deve ficar com o varejo, voltada ao pequeno investidor. A oferta total, que pode chegar 

a R$ 35 bilhões, foi protocolada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e na 

Securities and Exchange Comission (SEC) dia 27 de maio, mas no início do ano bancos de 

investimento já comentavam sobre a possibilidade de a privatização acontecer em 2022, 

de preferência antes das eleições. 

Na semana anterior ao registro da oferta, a operação já estava bem organizada. 

Os agentes de mercado já tinham mapeados os interessados. Quem pôde foi às compras 

na B3 antes, o que fez a ação superar os R$ 40 no começo de abril, algo inédito desde 

agosto. No ano, o papel sobe cerca de 30%, bem mais que o Ibovespa. Fontes acreditam 

que um terço da oferta pode ser subscrita pelos atuais acionistas, funcionários, 

aposentados e por fundos de varejo que darão acesso às ações com recursos do FGTS. 

O restante – R$ 20 bilhões a R$ 25 bilhões – viria ao mercado. 

Aportes em startups recuam no País (07/06/2022) 
Broadcast 

A captação de recursos por 48 startups brasileiras somou US$ 692 milhões em 

maio, queda de 8% em relação a igual período de 2021, segundo a Sling Hub, plataforma 

de inteligência de dados sobre startups. Em abril deste ano, as captações haviam 

somado US$ 383 milhões. 
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Compras de supermercado online em alta (07/06/2022) 
Jornal Valor Econômico 

Estudo da Fronte Pesquisa mostra que 37% das famílias têm hábito de fazer 

compras de supermercado online. Esse porcentual é  maior entre as famílias de renda 

média e alta (51% e 59%, respectivamente), diz o levantamento feito em maio. 

Privatização do Porto de Santos está no ‘prazo limite’ 
(07/06/2022) 

Broadcast 
O novo secretário de Portos do Ministério da Infraestrutura, Mário Povia, 

reconhece que a pasta trabalha com um prazo apertado, “no limite”, para privatizar o 

Porto de Santos ainda neste ano. Segundo ele, diante desse cenário, o governo quer 

entregar um projeto de muita qualidade ao TCU, e com isso mitigar o risco de 

intercorrências que possam atrasar o processo. “Isso é importante, que nós sejamos 

transparentes de reconhecer que nós não temos folga nesse prazo”, afirmou. 

Povia confirmou que, segundo o cronograma atual, a modelagem será enviada 

ao TCU até o fim do mês. O TCU presaria dar aval à operação em três meses para o edital 

ser publicado em outubro, como programado pelo governo. O leilão então ocorreria em 

dezembro – com esforço de realizá-lo até o dia 14. Diante do espaço mínimo com o qual 

o governo trabalha, Povia também não descarta um “plano B”, em que apenas o edital 

seria publicado neste ano, jogando o leilão para 2023. O novo secretário já foi diretor-

geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). 

PARA NÃO ERRAR MAIS 

QUAL A FORMA CERTA DE USAR: A princípio ou em princípio. 

 
A princípio equivale a “no início”. 
Exemplo: Achamos, a princípio, que ele estava falando a verdade. 
Em princípio significa “em tese”. 
Exemplo: Em princípio, todo homem é igual perante a lei. 
 

 

Os textos do conteúdo exposto neste informativo não são de autoria do 
Governo do Estado do Ceará. 

Assessoria de Comunicação – ADECE 
Fone: (85) 3108.2700 

www.adece.ce.gov.br 

http://www.adece.ce.gov.br/
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INDICADORES ECONÔMICOS E SOCIAIS 
ATUALIZADO 13.05.2022 

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO PIB (JAN A DEZ) 

 2018 2019 2020* 2021* 2022** 

Ceará 1,45 2,09 -4,16 6,63 1,25 

Brasil 1,78 1,22 -3,88 4,65 0,50 
Fonte: IBGE e IPECE. Atualizado em 24/03/2022. 
Notas: (*) Valores estimados, sujeitos a revisão; (**) Valores projetados, sujeitos a revisão. 
 

VALOR CORRENTE DO PRODUTO INTERNO BRUTO ANUAL (PIB) (R$ BILHÕES) (JAN A DEZ) 
 2018 2019 2020* 2021* 2022** 

Ceará 155,90 163,58 163,86 192,31 207,27 

Brasil 7.004,14 7.389,13 7.467,62 8.679,49 9.285,51 

           

PARTICIPAÇÕES PIB ANUAL (%) (JAN-DEZ) 2018 2019 2020* 2021* 2022** 

PIB_CE/PIB_BR           2,23 2,21 2,19 2,22 2,23 

Participações População (%)           4,35 4,35 4,34 4,33 4,33 
Fonte: IBGE e IPECE. Atualizado em 24/03/2022. 
Notas: (*) Valores estimados, sujeitos a revisão; (**) Valores projetados, sujeitos a revisão. 
 

ÍNDICE DA ATIVIDADE ECONÔMICA REGIONAL - VARIAÇÃO ACUMULADA (%) 

REGIÃO/ANO FEV/18 
JAN-

DEZ/18 
FEV/19 

JAN-
DEZ/19 

FEV/20 
JAN-

DEZ/20 
FEV/21 

JAN-DEZ 
/21 

FEV/22 

Ceará 1,52 1,81 3,16 1,77 1,57 -3,84 -0,30 4,98 0,30 

Nordeste 1,26 1,32 1,04 0,45 2,12 -3,51 -2,53 3,69 2,62 

Brasil 1,64 1,32 2,05 1,05 0,42 -4,05 -0,80 4,60 0,44 
Fonte: Banco Central. 
Nota: base: igual período do ano anterior.  

 

CONTAS EXTERNAS DO CEARÁ (US$ MILHÕES) (ACUMULADO DE JAN A ABR) 

  2018 2019 2020 2021 2022 Var (21 - 22) % 

Exportações 639,07 736,83 680,49 654,86 798,13 21,88 

Importações 798,31 670,38 826,01 976,37 1.941,13 98,81 

Saldo Comercial -159,24 66,45 -145,52 -321,51 -1.143,00 255,51 
Fonte: MDIC.  
 

PRINCIPAIS ÍNDICES 

 Variação Acumulada de Janeiro a Março 

ATIVIDADE – CEARÁ    2018   2019 2020 2021  2022 

Produção Física Industrial 2,7 -0,4 -1,4 5,8 -12,8 

Pesquisa Mensal de Serviços -9,2 -5,7 -0,6 -7,8 15,2 

Pesquisa Mensal do Turismo -2,7 10,6 -9,3 -34,5 47,7 

Vendas Mensais do Varejo Comum 3,5 -1,5 -7,5 -6,1 4,8 

Vendas Mensais do Varejo Ampliado 4,5 1,1 -3,1 -0,3 5,2 

Vendas Mensais de Materiais de Construção -8,1 5,3 11,7 15,4 28,6 
Fonte: IBGE e FGV. 
Nota: base: igual período do ano anterior. 

mailto:adece@adece.ce.gov.br
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MERCADO DE TRABALHO - CEARÁ 

INDICADOR 2018.4 2019.4 2020.4 2021.4 2022.1 

Desocupação (%) 10,1 10,1 14,4 11,1 11,0 

Nível de ocupação (%) 50,3 50,8 42,8 47,2 45,2 

            

População em idade de trabalhar 7.312 (100%) 7.410 (100%) 7.620 (100%) 7.467 (100%) 7.479 (100%) 

Força de trabalho (mil) (a=b+c) 4.088 (56%) 4.185 (56%) 3.808 (50%) 3.961 (53%) 3.803 (51%) 

    Ocupada (mil) (b) 3.676 3.762 3.260 3.522 3.384 

      Formal (mil) 1.630 1.702 1.534 1.622 1.580 

      Informal (mil) 2.046 2.060 1.726 1.900 1.804 

    Desocupada (mil) (c) 412 423 549 439 419 

Fora da Força de trabalho (mil) 3.224 (44%) 3.225 (44%) 3.812 (50%) 3.506 (47%) 3.676 (49%) 

   Desalentados (mil) 328 (10,2%) 358 (11,1%) 466 (12,2%) 380 (10,8%) 385 (10,5%) 

      

Rendimento médio real habitual 
de todos os trabalhos das pessoas 
ocupadas (R$) 

1.778 1.872 1.798 1.800 1.738 

Fonte: IBGE (PNAD Contínua). 

 
ESTOQUE DE EMPREGO FORMAIS 

REGIÃO/ANO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 

Ceará 1.542.759 1.443.365 1.464.948 1.471.704 1.478.563 1.441.497 1.521.965 1.530.890 

Nordeste 8.899.279 8.436.203 8.543.651 8.647.237 8.548.407 8.368.329 8.852.080 8.877.166 

Brasil 48.060.807 46.060.198 46.281.590 46.631.115 46.716.492 46.236.176 48.997.477 49.612.650 

                  

CE/NE (%) 17,34 17,11 17,15 17,02 17,30 17,23 17,19 17,25 

CE/BR (%) 3,21 3,13 3,17 3,16 3,16 3,12 3,11 3,09 

NE/BR (%) 18,52 18,32 18,46 18,54 18,30 18,10 18,07 17,89 

Fonte: RAIS/ME e NOVO CAGED. 
Nota: * O estoque de empregos 2021: Estoque de empregos em 2020 + o saldo das contratações de 2021. 

** O estoque de empregos 2022: Estoque de empregos em 2020 + o saldo das contratações de 2021 + o saldo das 
contratações de 2022. 
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Movimentação do emprego formal – Ceará – 1996 – Março/2022. 
Ano Declarado  Admitidos  Desligados Saldo 

2022* 132.279 123.354 8.925 
2021* 495.733 415.265 80.468 
2020* 373.222 367.277 5.945 
2019 372.926 363.380 9.546 
2018 376.722 357.097 19.625 
2017 365.964 371.270 -5.306 
2016 386.494 423.395 -36.901 
2015 461.644 497.486 -35.842 
2014 540.098 498.154 41.944 
2013 523.674 477.859 45.815 
2012 481.466 451.338 30.128 
2011 489.918 443.892 46.026 
2010 448.201 375.414 72.787 
2009 379.204 314.768 64.436 
2008 345.458 304.017 41.441 
2007 295.833 256.111 39.722 
2006 267.041 233.481 33.560 
2005 240.637 209.762 30.875 
2004 227.205 195.965 31.240 
2003 210.583 191.938 18.645 

Subtotal 7.414.302 6.871.223 543.079 

2002     30.831 
2001     17.081 
2000     17.779 
1999     5.823 
1998     -7.460 
1997     4.031 
1996     1.463 

Total     612.627 

Fonte: Ministério da Economia/ NOVO CAGED. 
Nota: * Valores sujeitos a revisão. 
 

ABERTURA/FECHAMENTO DE EMPRESAS NO CEARÁ (ACUMULADO DE JAN A ABR) 

ESPECIFICAÇÕES 2018 2019 2020 2021 2022 

Abertura 23.381 26.994 27.598 37.191 36.795 

Fechamento 52.696 10.484 9.759 11.917 15.947 

Saldo -29.315 16.510 17.839 25.274 20.848 
Fonte: JUCEC. 
 

PECEM - TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA (TONELADAS) (ACUMULADO DE JAN A ABR) 

PERÍODO 2018 2019 2020 2021 2022 Var (18 - 22) % 

  5.661.429 5.547.358 5.482.558 5.718.556 5.940.895 4,94 
Fonte: CIPP. 
 

CONSUMO (MWM) DE ENERGIA (ACUMULADO DE JAN A MAR) 

  2018 2019 2020 2021 2022 Var (20 - 22) % 

Ceará 2.777.553 2.931.400 2.881.047 3.106.936 3.103.984 7,74 

  Fonte: ENEL Ceará/Departamento de Faturamento. 

Núcleo de Inteligência ADECE/SEDET 

mailto:adece@adece.ce.gov.br
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USD - JPY
131,81

EUR - USD
1,07

GBP - USD
1,25

USD - CNY
6,65

BRENT (US$)
119,73

OURO (US$)
1.843,90

Prata (US$)
22,15

Boi Gordo (R$)
317,15

Boi Gordo (US$)
133,10

Soja NY (US$)
1.697,88

Trigo NY (US$)
1.094,10

Fe CFR (US$)
144,02

US T-2Y
2,72

US T-5Y
3,03

US T-10Y
3,03

US T-20Y
3,40

US T-30Y
3,18

INDICADORES DE
MERCADO

COMMODITIESMOEDASBOLSAS

Risco Brasil -
CDS 5 anos -

USD

225,17

RCL - CE (2021)

25.170,81 Mi

INVES - CE (2021)

3.477,67 Mi

RCL - CE (ABR/2022)

9.653,96 Mi

ECONOMIA CEARENSE

INFLAÇÃO

INVES - CE (ABR/2022)

585,59 Mi

IPCA - Fortaleza -
Acumulado em 12

meses (%)

11,56


