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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:  

07 MARÇO DE 2021 

 

- Guerra expõe dependência de adubo importado  

- Plano do governo para fertilizantes deve sair até o fim do mês 

- Brasil diminuiria dependência produzindo adubo orgânico 

- Redução do uso de fertilizante químico ajuda rios 

- Atração de capital pode atenuar efeito negativo da guerra 

- BCs devem ‘calibrar’ resposta à alta de preços, diz FMI 

- China tem meta de 5,5% para o PIB de 2022, a menor em 25 

anos 

- Governo quer atrair dólares para o Brasil 

- Empreendedorismo é diretamente afetado pelo racismo 

- Com guerra, petróleo disparou na semana 

- Incertezas crescem e derrubam bancos 

- ‘Live’ vira novo normal no marketing digital 

- Gasolina atinge média de US$ 4 por galão pela primeira vez 

desde 2008 
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Guerra expõe dependência de adubo importado (07/03/2022) 
 O Estado de São Paulo 
 

Em 30 anos, o Brasil passou de uma safra de 100 milhões para quase 300 milhões 

de toneladas de grãos. Consolidou-se como um dos mais importantes produtores e 

exportadores agrícolas globais, uma potência em segmentos como soja, milho, café, 

cana-de-açúcar e laranja, entre outras culturas. Mas a capacidade de produção de 

fertilizantes não acompanhou esse salto. Na verdade, até recuou – em 2017, o País 

produzia 8,2 milhões de toneladas, número que caiu para 6,5 milhões em 2020.  

Para sustentar o avanço das lavouras, foi necessário ampliar a importação dos 

fertilizantes. Segundo dados da Associação para Difusão de Adubos (Anda), em 2020 o 

mercado brasileiro consumiu 40,6 milhões de toneladas. Desses, 32,9 milhões (81%) 

vieram de fora. E quase um quarto dos adubos importados vem da Rússia. Com o 

mercado russo fechado.  “Precisamos fomentar a produção aqui dentro”, diz Ricardo 

Tortorella, diretor da Anda. “O governo está anunciando um plano nacional de 

fertilizantes, pois temos o insumo debaixo da terra, mas precisa de para colocar esse 

produto no mercado, como logística e licenças. O plano é oportuno.” 

 

Plano do governo para fertilizantes deve sair até o fim do mês 
(07/03/2022) 
O Estado de São Paulo 
 

O governo prepara o lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes, que deve 

ser apresentado por meio de um decreto presidencial até o fim de março. O principal 

objetivo do programa é diminuir a dependência externa de adubos do País, atualmente 

em 85%, por meio da ampliação da produção local.  

O texto vinha sendo preparado pelo governo e ganhou força depois da guerra da 

Ucrânia, que traz incerteza sobre o fornecimento dos produtos para o País. A Rússia é 

um dos maiores produtores de fertilizantes. É o segundo maior exportador mundial de 

nitrogenados e terceiro maior exportador global de fosfatados e potássicos, 

contribuindo com 16% dos adubos exportados no mundo. Os russos são os principais 

fornecedores de adubo ao Brasil, com cerca de 20% do volume utilizado anualmente.  
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“O decreto vai apresentar as bases e diretrizes do plano”, disse ao 

Estadão/Broadcast o diretor de Programas do Ministério da Agricultura, Luis Eduardo 

Rangel. Segundo Rangel, o plano está pronto do ponto de vista técnico e já foi 

apresentado informalmente ao presidente Jair Bolsonaro. O projeto está sendo 

desenvolvido desde o fim de 2020, em parceria com outros órgãos do governo. A meta 

é reduzir a necessidade de importação de adubos dos atuais 85% para cerca de 60% em 

30 anos e, consequentemente, a exposição do setor a oscilações externas. 

 

Brasil diminuiria dependência produzindo adubo orgânico 
(07/03/2022) 
O Estado de São Paulo 
 

O produtor Paulo Montenegro Fachinni está substituindo o adubo químico pelo 

fertilizante orgânico composto em sua plantação de cana-deaçúcar, em Bocaina (SP). 

Fabricado da compostagem de lodos do tratamento biológico de esgotos e resíduos 

orgânicos agroindustriais. “Comecei aplicando de 7,5 a 10 toneladas por hectare no 

sulco de plantio. Nessas operações, raramente faço complementação com fertilizantes 

minerais, mas, quando necessário, reduzo a aplicação do adubo mineral a 50%”, disse.  

O Brasil pode reduzir a dependência de adubos importados de países como a 

Rússia investindo mais na produção de fertilizantes orgânicos, produzidos a partir de 

subprodutos das atividades agrícolas, pecuária, agroindustrial e de saneamento urbano, 

ou seja, resíduos que normalmente são descartados. O adubo orgânico não substitui o 

uso do fertilizante químico, mas pode reduzir em até 50% sua aplicação e ainda melhora 

a produtividade da lavoura. O insumo natural facilita a absorção do fósforo pela planta, 

evitando que esse mineral se perca no solo e acabe contaminando os mananciais.  

De acordo com o engenheiro agrônomo Fernando Carvalho Oliveira, da Tera 

Ambiental, a produção de fertilizantes orgânicos no Brasil ainda está se organizando, 

mas tem grande potencial para crescer. Em 2020, segundo a Abisolo, o setor faturou R$ 

334 milhões, 44,5% de crescimento em relação a 2019. “Com base nesse faturamento, 

é possível estimar que a produção seja de 1,5 milhão de toneladas ao ano”, disse.  
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Redução do uso de fertilizante químico ajuda rios (07/03/2022) 
O Estado de São Paulo 
 

A capacidade dos fertilizantes orgânicos de auxiliar na absorção do fósforo pela 

planta representa outro ganho para o ambiente. Segundo a Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (Cetesb), análises da água coletada, no Rio Tietê, nos últimos cinco 

anos, revelaram a presença de fósforo em níveis que favorecem o crescimento de algas, 

prejudiciais à qualidade da água. Favorece também o crescimento de plantas aquáticas, 

a exemplo dos aguapés que se acumulam em barragens dos reservatórios.  

A presença de algas e aguapés cobrindo grandes trechos do Rio Tietê numa 

extensão de 300 quilômetros, desde Anhembi, mais próximo da capital, até o 

reservatório da hidrelétrica de Promissão, no centro-oeste paulista. De acordo com a 

Cetesb, o fósforo das águas dos reservatórios tem origem na carga gerada em bacias 

onde predomina o uso agrícola do solo, cujo manejo envolve o uso de fertilizantes e 

adubos fosfatados. A aplicação desses insumos em meses chuvosos transporta o 

material para o Tietê.  

 

Atração de capital pode atenuar efeito negativo da guerra 
(07/03/2022) 
O Estado de São Paulo 
 

O Brasil não deve passar imune aos impactos da invasão da Rússia à Ucrânia, com 

efeitos preocupantes, principalmente na inflação, segundo a Federação Brasileira de 

Bancos (Febraban). Enquanto do lado dos preços a pressão sobre as commodities, 

matérias-primas e insumos levantou um alerta, em relação ao PIB, um impacto negativo 

pode ser compensado pelo crescimento das exportações e pela atração de capital 

externo, conforme análise da entidade. “Diante desse novo choque, que adiciona 

incertezas no cenário econômico mundial, o quadro indica maior freio da atividade 

global, e é difícil imaginar que o Brasil saia ileso nesse contexto. Mas temos potencial 

para mitigar os efeitos”, diz o presidente da Febraban, Isaac Sidney.  

Segundo ele, o desempenho da economia brasileira no ano passado veio em 

linha com a expectativa da federação, com um quarto trimestre “até um pouco melhor 
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do que o esperado”, como reflexo da retomada da mobilidade urbana e o avanço da 

vacinação. O PIB cresceu 4,6% ante 2020, segundo o IBGE. “A expansão mais do que 

compensou a retração de 2020, colocando o PIB de 2021 cerca de 0,5% acima do nível 

de 2019”, avalia o presidente da Febraban. 

 

BCs devem ‘calibrar’ resposta à alta de preços, diz FMI 
(07/03/2022) 
O Estado de São Paulo 
 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) destacou, que, além das perdas humanas 

causadas pelo conflito no Leste Europeu, a alta dos preços de matérias-primas está entre 

os principais efeitos negativos da guerra na Ucrânia, o que tem causado uma pressão 

inflacionária em diversos países. “Os choques de preços terão impacto em todo o 

mundo, especialmente nas famílias pobres para as quais alimentos e combustíveis 

representam uma proporção maior das despesas”, afirma o FMI. “Se o conflito 

aumentar, os danos econômicos seriam ainda mais devastadores.”  

Ainda segundo o FMI, os bancos centrais dos países precisam ficar atentos às 

pressões de preços que vem se agravando. O órgão pede que as autoridades monetárias 

“monitorem” o repasse do aumento dos preços internacionais para a inflação doméstica 

para “calibrar as respostas apropriadas”. “A política fiscal precisará apoiar as famílias 

mais vulneráveis, para ajudar a compensar o aumento do custo de vida”. 

  A avaliação foi divulgada após reunião do Conselho Executivo da entidade na 

sexta-feira, para discutir sobre os impactos econômicos causados pela Guerra na 

Ucrânia. O encontro foi presidido pela diretora-gerente do órgão, Kristalina Georgieva.  

China tem meta de 5,5% para o PIB de 2022, a menor em 25 anos 
(07/03/2022) 
DOW JONES NEWSWIRES 

A meta de crescimento para o PIB chinês em 2022 é a mais baixa em mais de 25 

anos. Anunciada pelo primeiro-ministro Li Keqiang, a meta marca a queda da previsão 

estabelecida anteriormente em 2021 de 6% para 5,5%. A previsão reflete o aumento das 

incertezas domésticas e globais em um ano político importante para o líder Xi Jinping 
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Governo quer atrair dólares para o Brasil (07/03/2022) 
O Estado de São Paulo 
 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, estava nos EUA quando anunciou a 

intenção do governo de zerar o Imposto de Renda das aplicações de investidores 

estrangeiros em títulos emitidos por empresas no mercado brasileiro. A medida estava 

em estudo há algum tempo pelo time do Guedes, mas o estouro do conflito da Rússia 

com a Ucrânia acelerou a decisão. 

Com a guerra trazendo o risco de a inflação apertar em ano de eleição por conta 

da alta dos preços internacionais, sobretudo alimentos e combustíveis, “chamar” 

dólares ao Brasil passou a ser peça-chave para a queda da taxa de câmbio e para mitigar 

o impacto da aceleração inflacionária esperada. Outras medidas facilitadoras da entrada 

do capital externo para fortalecer o mercado de capitais e reforçar a segurança jurídica 

entraram no radar para mostrar que o Brasil é lugar seguro para os investidores 

Sem espaço para o governo aumentar gastos, o novo pacote de estímulo à 

economia foca no aumento do crédito, na desoneração de impostos e no velho e 

conhecido mecanismo usado pelos últimos governos de colocar dinheiro na mão dos 

trabalhadores para aumentar o consumo: a liberação de R$ 30 bilhões para saque do 

FGTS.  Apesar do apelo de representantes da indústria da construção, que pediram que 

a medida não fosse adotada, a liberação do FGTS está prevista para ser lançada nesta 

semana e permitirá o saque de R$ 1 mil por trabalhador com recursos no fundo.  

 

Empreendedorismo é diretamente afetado pelo racismo 
(07/03/2022) 
O Estado de São Paulo 
 

A maioria dos negócios liderados por empreendedoras negras no Estado de São 

Paulo têm curta duração. De acordo com a pesquisa de 2020 do Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM), realizada pelo SebraeSP e IBQP, os registros de mulheres pretas e 

pardas que empreendem somam 1,7 milhões. Dessas, segundo o levantamento, o maior 

número de empreendedoras, 1,3 milhão está no estágio inicial de seus negócios, isto é, 
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têm até 3 anos e meio no mercado. Somente 400 mil empreendedoras estão 

estabelecidas, com mais de 3 anos e meio de atividades.  

O total de pessoas com atividades empreendedoras em São Paulo, no ano de 

2020, passou dos 9 milhões. Considerando o estágio do ciclo de vida do 

empreendimento, foram contabilizados ao todo 6,5 milhões de empreendedores iniciais 

e 3,1 milhões de empreendedores estabelecidos no Estado. Em números porcentuais, 

as mulheres negras empreendedoras representaram 20% dos empreendedores iniciais, 

12,9% dos empreendedores estabelecidos e 18,1% dos empreendedores totais no 

Estado. De acordo com o IBGE/Pnad de 2019, as mulheres negras (pretas e pardas) 

representam pouco mais de 20% da população de São Paulo.  

 Com guerra, petróleo disparou na semana (07/03/2022) 
Reuters 
 

Temores de que a oferta global de petróleo fique ainda mais apertada devido ao 

conflito na Ucrânia fizeram os contratos da commodity disparar na semana. Na New 

York Mercantile Exchange (Nymex), o WTI para abril subiu 26,30% na semana, a US$ 

115,68. O Brent avançou 25,49% no acumulado semanal, a US$ 118,11, na 

Intercontinental Exchange. 

Incertezas crescem e derrubam bancos (07/03/2022) 
Reuters 

A fuga de capital estrangeiro, impulsionada pelas incertezas geradas pelo conflito 

entre Rússia e Ucrânia, pressionou os papéis dos grandes bancos, que caíram com força 

no encerramento da semana. Bradesco teve recuo de 1,93% (ON) e 2,88% (PN). Já o 

Banco do Brasil perdeu 2,50%, enquanto Itaú Unibanco caiu 1,52% e Santander, 1,86%. 

‘Live’ vira novo normal no marketing digital (07/03/2022) 
Reuters 

Dois anos após o início da pandemia, já é possível ver mudanças concretas em 

como empresas conversam com seus clientes na internet. Uma estratégia que começou 

como uma alternativa e hoje faz parte do escopo de ações de marketing digital são as 

transmissões de vídeo ao vivo nas redes – as lives.  

Foi o caso na Criamigos, rede de franquias de personalização de pelúcias, que 

nasceu com foco na venda presencial. “Nós nos vangloriávamos por ser offline, por ter 
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uma experiência de compra diferenciada”, diz Veronicah Sella. Em março de 2020, com 

todas as lojas fechadas, ela e a sócia Natielle Krassmann precisaram repensar soluções. 

 Começaram a realizar lives nas redes sociais e levar os franqueados para vender 

no WhatsApp. “Um mês depois, conseguimos recuperar um resultado de 20% sobre as 

vendas”, diz Natielle. Hoje, mesmo com a reabertura das lojas presenciais, as estratégias 

de venda no digital seguem funcionando. “Nós entendemos que a experiência da 

Criamigos é física, mas começamos a criar outras experiências tão incríveis quanto, mas 

100% online”, diz Veronicah. Mudança parecida ocorreu com a estilista Fernanda 

Yamamoto, dona de marca de moda que leva o seu nome. “Fechamos a loja física no 

começo da pandemia, e um mês depois percebi que teríamos de migrar para o digital.”  

Gasolina atinge média de US$ 4 por galão pela primeira vez 
desde 2008 (07/03/2022) 
Bloomberg 
 

O preço da gasolina normal chegou aos US$ 4 por galão (3,8 litros) em média nos 

EUA no domingo pela primeira vez desde 2008. Durante a primeira semana completa da 

invasão da Ucrânia pela Rússia, o preço do combustível subiu quase US$ 0,41, de acordo 

com a Associação Automobilística Americana (AAA). 

 Isso representa o segundo maior salto nos preços médios nacionais em uma 

semana, informou a GasBuddy, empresa americana que monitora o valor de 

combustíveis em tempo real. “À medida que a guerra da Rússia contra a Ucrânia 

continua a evoluir e nos aproximamos de uma temporada em que os preços do gás 

normalmente aumentam, os americanos devem se preparar para pagar mais pelo gás 

do que nunca”, disse Patrick De Haan, chefe de análise de petróleo da GasBuddy, em 

um comunicado.  

  

 

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 

https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,pelo-menos-20-nacoes-europeias-decidem-banir-voos-russos-do-espaco-aereo,70003993201
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,pelo-menos-20-nacoes-europeias-decidem-banir-voos-russos-do-espaco-aereo,70003993201
http://www.adece.ce.gov.br/


 

AV. WASHINGTON SOARES, 999 – PAVILHÃO LESTE – PORTÃO D – 2º MEZANINO – EDSON QUEIROZ 
CEP: 60811-341 | FORTALEZA/CE | TEL.: (85) 3108.2700 – E-MAIL: adece@adece.ce.gov.br 

Página 1 de 3 

 

ANEXO 

INDICADORES ECONÔMICOS E SOCIAIS 

Atualização 14.02.2022 

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO PIB (JAN-DEZ) 

 2018 2019 2020* 2021** 2022** 

Ceará 1,45 2,67 -3,56 6,24 1,25 

Brasil 1,78 1,41 -4,06 4,65 0,5 

Fonte: IPECE. Atualizado em 16/12/2021. 
 

VALOR CORRENTE DO PRODUTO INTERNO BRUTO ANUAL (PIB) (R$ BILHÕES) (JAN-
DEZ) 

 2018 2019 2020* 2021** 

Ceará 155,9 167,0 168,3 193,6 

Brasil 7.004,1 7.407,0 7.447,9 8.468,1 

          

PARTICIPAÇÕES PIB ANUAL (%) 
(JAN-DEZ) 

2018 2019 2020* 2021** 

PIB_CE/PIB_BR           2,23 2,25 2,26 2,29 

Participações População (%)           4,35 4,35 4,34 4,33 
Fonte: IBGE e IPECE. Atualizado em 29/09/2021. 
Notas: (*) Valores estimados, sujeitos a revisão; (*) Valores projetados, sujeitos a revisão. 

 
 

ÍNDICE DA ATIVIDADE ECONÔMICA REGIONAL - VARIAÇÃO ACUMULADA (%) 

REGIÃO/ANO JAN-DEZ/18 JAN-DEZ/19 JAN-DEZ/20 JAN-DEZ /21 

Ceará 1,86 1,83 -3,97 4,22 

Nordeste 1,59 0,34 -3,54 2,97 

Brasil 1,32 1,05 -4,05 4,50 

Fonte: Banco Central. 
Nota: base: igual período do ano anterior.  

 

CONTAS EXTERNAS DO CEARÁ (US$ MILHÕES) (JAN) 

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

Exportações 180,54 238,18 203,67 106,10 210,12 98,03 

Importações 195,15 206,10 257,98 237,20 628,94 165,15 

Saldo Comercial -14,60 32,08 -54,30 -131,10 -418,83 219,47 

Fonte: MDIC.  
 

ESTOQUE DO VOLUME DE CRÉDITO 
 2018 2019 2020 2021 (Até dezembro) 

Brasil (R$ Tri) 3,26 3,48 4,02 4,68 

Ceará (R$ Bi) 71,32 76,77 87,14 100,58 

Fonte: Banco Central. 
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PRINCIPAIS ÍNDICES 

 Variação Acumulada de Janeiro a Dezembro 

ATIVIDADE – CEARÁ    2018   2019 2020 2021  

Produção Física Industrial 0,4 1,6 -6,2 3,7 

Pesquisa Mensal de Serviços -7,1 0,3 -13,6 13,2 

Pesquisa Mensal do Turismo 6,6 4,8 -41,0 19,5 

Vendas Mensais do Varejo Comum 2,1 -1,4 -5,8 -3,3 

Vendas Mensais do Varejo Ampliado 2,7 3,1 -5,0 7,1 

Vendas Mensais de Materiais de 
Construção 

-2,8 13,7 5,8 23,1 

Fonte: IBGE e FGV. 
Nota: base: igual período do ano anterior. 
 
 

MERCADO DE TRABALHO - CEARÁ 

INDICADOR 2018.4 2019.4 2020.4 2021.3 

Desocupação (%) 10,1 10,1 14,4 12,4 

Nível de ocupação (%) 50,3 50,8 42,8 46,7 

          

População em idade de trabalhar 7.312 (100%) 7.410 (100%) 7.620 (100%) 7.408 (100%) 

Força de trabalho (mil) (a=b+c) 4.088 (56%) 4.185 (56%) 3.808 (50%) 3.952 (53%) 

    Ocupada (mil) (b) 3.676 3.762 3.260 3.460 

      Formal (mil) 1.630 1.702 1.534 1.618 

      Informal (mil) 2.046 2.060 1.726 1.842 

    Desocupada (mil) (c) 412 423 549 492 

Fora da Força de trabalho (mil) 3.224 (44%) 3.225 (44%) 3.812 (50%) 3.456 (47%) 

   Desalentados (mil) 328 358 466 384 

     

Rendimento médio, estimava real, de todos 
os trabalhos das pessoas ocupadas (em R$) 

1.525 1.685 1.656 1.694 

Fonte: IBGE (PNAD Contínua). 
 

 

ESTOQUE DE EMPREGO FORMAIS 

REGIÃO/ANO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021* 
(Até 

dezembro) 

Ceará 1.542.759 1.443.365 1.464.948 1.471.704 1.478.563 1.441.497 1.522.957 

Nordeste 8.899.279 8.436.203 8.543.651 8.647.237 8.548.407 8.368.329 8.842.907 

Brasil 48.060.807 46.060.198 46.281.590 46.631.115 46.716.492 46.236.176 48.966.773 

                

CE/NE (%) 17,34 17,11 17,15 17,02 17,30 17,23 17,22 

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

NE/BR (%) 18,52 18,32 18,46 18,54 18,30 18,10 18,06 
Fonte: RAIS/ME e NOVO CAGED. 
Nota: * O estoque de empregos 2021: Estoque de empregos em 2020 + o saldo das contrações de 2021. 
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Movimentação do emprego formal – Ceará – 1996 – Dezembro/2021 
Ano Declarado  Admitidos  Desligados Saldo 

2021* 492.569 411.109 81.460 
2020* 373.278 367.300 5.978 
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 7.278.915 6.743.736 535.179 

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

Total     604.727 

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

ABERTURA/FECHAMENTO DE EMPRESAS NO CEARÁ (ACUMULADO DE JAN-DEZ) 

ESPECIFICAÇÕES 2018 2019 2020 2021 

Abertura 70.245 85.246 89.216 110.011 

Fechamento 71.837 31.598 27.472 38.832 

Saldo -1.592 53.648 61.744 71.179 

Fonte: JUCEC. 
 

PECEM - TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA (TONELADAS) 
(ACUMULADO DE JAN-DEZ) 

PERÍODO 2018 2019 2020 2021 Var (18 - 21) % 

  17.214.859 18.100.766 15.930.483 22.417.077 30,22 

Fonte: CIPP. 
 

CONSUMO (MWM) DE ENERGIA (ACUMULADO DE JAN-DEZ) 

  2018 2019 2020 2021 Var (20 - 21) % 

Ceará 11.575.659     11.903.860  11.673.157  12.712.261  8,90 

Fonte: ENEL Ceará/Departamento de Faturamento. 
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