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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:  
 11 ABRIL DE 2021 
 

-Inflação de março é a maior para o mês desde o Plano Real 
Combustíveis e alimentos foram os principais responsáveis pela inflação de 1,62% em 
março, o maior índice para o mês desde 1994, antes do lançamento do Plano Real 
-Preços de combustíveis e de alimentos puxam resultado de março. 
O grupo Transportes, no qual ficam os combustíveis, teve alta de 3,02% no mês, 
enquanto o grupo Alimentação e Bebidas subiram 2,42%. Juntos, eles responderam 
por 72% do IPCA de março. 
-Preços ‘enlouquecem’ nos supermercados 
A disparada da inflação, que atingiu em março 1,62%, puxada por transportes e 
alimentos, provoca uma perda de referência de preços na cabeça do consumidor e 
uma grande confusão na hora de ir às compras de supermercado. 
- Petrobras anuncia redução do preço do gás de cozinha em 5,6% 
Quase um mês após aumentar o gás de cozinha em 16%, a Petrobras anunciou  que vai 
reduzir o preço em 5,6% a partir de hoje nas suas refinarias. A gasolina e o diesel 
permanecem com preços inalterados. 
- Produção de carros é a menor para março em 19 anos 
Com a falta de peças ainda provocando paralisações de fábricas, ao mesmo tempo em 
que o consumo de automóveis dá sinais de enfraquecimento, as montadoras tiveram 
no mês passado o pior março em produção dos últimos 19 anos. 
- J&F investe para se tornar potência exportadora 
A J&F Investimentos, holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista, decidiu se aventurar na 
mineração, com a compra de minas de minério de ferro e manganês da Vale. Com isso, a 
holding, mais conhecida por ser a dona da gigante das carnes JBS, fez uma aposta fora do setor 

de alimentos. 
- Gol atrai R$ 948 mi da American Airlines  
A operação ocorre diante do acordo de cooperação comercial firmado em fevereiro 
com a American Airlines, que previa o aumento de capital. Na operação, a aérea dos 
EUA assumiu o compromisso de investir US$ 200 milhões (R$ 948,3 milhões) na Gol. 
- Previsões do Comportamento da Semana 
Segundo o Termômetro Broadcast Bolsa tem-se as previsões de variáveis econômicas 
para a semana. Entre os participantes, a previsão de alta para a Bolsa representa 
apenas 27,27% do total, cerca de 20 pontos porcentuais aquém dos 46,15% da 
pesquisa anterior. A expectativa de estabilidade saltou de 30,77% para 54,55%. Já para 
18,18% o Ibovespa fechará a próxima semana com perdas. 
- Do delivery à passagem aérea, combustíveis afeta serviços 
As tarifas de viagens aéreas nacionais chegaram a subir 62%, também por causa da 
demanda. Empresas de transporte público reivindicam aumentos de 19,5%. 
- Movimento pode afetar análises que orientam o Copom 
A greve foi iniciada no dia 1.º de abril e tem prazo indeterminado. Em nota, o BC 
afirmou que “a produção das apresentações de conjuntura para o Copom é atividade 
essencial e, portanto, será realizada durante a greve”. 
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Inflação de março é a maior para o mês desde o Plano Real 
(11/04/2022) 
Broadcast 

Combustíveis e alimentos foram os principais responsáveis pela inflação de 

1,62% em março, o maior índice para o mês desde 1994, antes do lançamento do 

Plano Real. Juntos, esses dois itens responderam por 72% do IPCA de março. Em 12 

meses, o IPCA acumula avanço de 11,3%. Economistas voltaram a subir as projeções de 

inflação para o ano, na casa de 8%. Há expectativa de que o Banco Central eleve a taxa 

básica de juros, hoje em 11,75%. Ontem, quase um mês após aumentar o gás de 

cozinha em 16%, a Petrobras anunciou que vai reduzir o preço em 5,6% nas refinarias. 

A inflação mostrou mais uma vez que não está disposta a dar trégua. Em 

março, o IPCA atingiu 1,62%, o maior patamar para o mês desde 1994, antes do 

lançamento do Plano Real. Em 12 meses, acumula um avanço de 11,3%, segundo o 

IBGE. O número, puxado pelos preços dos combustíveis e dos alimentos, foi uma 

surpresa negativa para o mercado, que esperava 1,35%. E, por conta disso, os 

economistas voltaram a subir as projeções de inflação para o ano – que chegam a 

ultrapassar os 8%. 

A LCA Consultores, por exemplo, elevou de 7,5% para 8% a sua projeção para o 

IPCA, após a surpresa para cima com o resultado de março. Em relatório, Fábio Romão, 

economista da consultoria, disse que os dados sugerem pressões disseminadas à 

frente. O Itaú revisou sua projeção de 6,5% para 7,5%. O Credit Suisse espera inflação 

de 7,8% no ano, e o Bank of America projeta 8%. 

Preços de combustíveis e de alimentos puxam resultado de 
março. (11/04/2022) 

O Estado de S. Paulo. 
Os combustíveis e os alimentos foram os grandes responsáveis pela inflação de 

1,62% em março, a maior para o mês desde 1994. O grupo Transportes, no qual ficam 

os combustíveis, teve alta de 3,02% no mês, enquanto o grupo Alimentação e Bebidas 

subiram 2,42%. Juntos, eles responderam por 72% do IPCA de março. 

Só os combustíveis, reajustados nas refinarias pela Petrobras em 11 de março, 

foram responsáveis por 0,56 ponto porcentual da taxa do IPCA. No entanto, as 

elevações nesses preços costumam afetar os demais produtos e serviços da economia, 
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contaminando a inflação como um todo por meio de diferentes componentes, explicou 

Pedro Kislanov, gerente do Sistema de Índices de Preços do IBGE. 

A gasolina subiu 6,95% nas bombas, o óleo diesel aumentou 13,65% e o gás 

veicular ficou 5,29% mais caro. O gás de botijão, por sua vez, aumentou 6,57% – mas 

ontem a Petrobras anunciou uma redução nos preços (ver página B6). 

Os aumentos influenciaram diretamente itens como transporte por aplicativo 

(7,98%) e etanol (3,02%), mas também outros componentes, como os alimentos 

consumidos no domicílio (3,09%), por conta do encarecimento do frete. 

Preços ‘enlouquecem’ nos supermercados (11/04/2022) 
Broadcast 

A disparada da inflação, que atingiu em março 1,62%, puxada por transportes e 

alimentos, provoca uma perda de referência de preços na cabeça do consumidor e 

uma grande confusão na hora de ir às compras de supermercado. 

Levantamento realizado encontrou, na mesma loja, óleo de milho sendo 

vendido a preço de azeite, coxão mole (carne de primeira) elas por elas pelo bacalhau 

e até a cenoura in natura, uma das vilãs da inflação em março com alta de quase 32% 

no mês e 166,17% em 12 meses, pelo mesmo valor do quilo da maçã importada, R$ 

15,90. 

A garrafa de óleo de milho, o cereal pressionado pela guerra entre Rússia e 

Ucrânia, saía por R$ 24,50, e o azeite português, pelo mesmo valor. No caso do 

bacalhau, em oferta, custava R$ 54,90, mesmo preço do coxão mole. 

É bem verdade que em alguns casos existem diferenças nos volumes 

comparados. No caso do óleo de milho, a garrafa é de 900 mililitros e no azeite, de 500 

mililitros. Também a embalagem do bacalhau congelado é de 800 gramas, e a carne 

bovina é vendida por quilo. 

Petrobras anuncia redução do preço do gás de cozinha em 5,6% 
(11/04/2022) 
Folha de São Paulo. 

Quase um mês após aumentar o gás de cozinha em 16%, a Petrobras anunciou  

que vai reduzir o preço em 5,6% a partir de hoje nas suas refinarias. A gasolina e o 

diesel permanecem com preços inalterados. 
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Em 2020 Castello Branco promoveu 14 reajustes no gás liquefeito de petróleo 

(GLP), sendo cinco reduções e nove altas. Em 2021, com o início da retomada da 

economia, foram realizados quatro aumentos, o último às vésperas da sua demissão 

pelo mesmo motivo que tirou Luna do cargo. Ao assumir em 19 de abril, o general 

esperou dois meses para dar o primeiro aumento no GLP, em junho. Em julho veio a 

segunda alta e em outubro, último movimento no preço do gás de cozinha até março 

deste ano. 

Esta é a primeira queda do GLP no ano e o segundo reajuste de 2022, seguindo 

a volatilidade do preço global do petróleo provocada pela guerra na Ucrânia. No dia 11 

de março, a Petrobras elevou o GLP em 16%, após 152 dias com o preço congelado. 

Nas refinarias da empresa, o botijão de 13 quilos do gás de cozinha passa a custar em 

média R$ 54,94, contra o preço anterior de R$ 58,21. Em nota, a Petrobras reiterou o 

compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado. 

Produção de carros é a menor para março em 19 anos 
(11/04/2022) 
Broadcast 

Com a falta de peças ainda provocando paralisações de fábricas, ao mesmo 

tempo em que o consumo de automóveis dá sinais de enfraquecimento, as 

montadoras tiveram no mês passado o pior março em produção dos últimos 19 anos. 

Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, 184,8 mil 

unidades saíram das linhas de montagem no terceiro mês do ano, queda de 7,8% 

contra o volume de igual período de 2021. Não se via número tão baixo para o mês 

desde março de 2003, quando as montadoras fabricaram 127,5 mil veículos. 

Divulgado ontem pela Anfavea, a associação que representa a indústria 

nacional de veículos, o balanço mostra que, se comparado a fevereiro, março teve 

crescimento de 11,4% na produção. A reação no comparativo mensal não evitou, no 

entanto, o primeiro trimestre mais fraco desde 2004 (484,3 mil unidades). De janeiro a 

março, foram montados 496,1 mil veículos na soma de todas as categorias, 17% a 

menos do que o total acumulado nos três primeiros meses do ano passado. 
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J&F investe para se tornar potência exportadora (11/04/2022) 
Broadcast 

A J&F Investimentos, holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista, decidiu se 

aventurar na mineração, com a compra de minas de minério de ferro e manganês da 

Vale. Com isso, a holding, mais conhecida por ser a dona da gigante das carnes JBS, fez 

uma aposta fora do setor de alimentos. O movimento, que ocorre em um dos 

melhores momentos de preço do minério dos últimos anos, tem por trás a intenção de 

tornar o grupo uma gigante exportadora – independentemente do setor. 

Os irmãos Batista acreditam que o produto a ser exportado pode variar, mas a 

essência negocial seria a mesma, mesmo com as eventuais diferenças dos mercados. 

Logo, haveria ganhos de escala a serem aproveitados pela J&F. 

Prova disso é que, em 2010, a holding fundou a Eldorado Celulose. A 

companhia acabou vendendo o negócio em seu momento de maior crise – na época da 

prisão de Wesley e Joesley Batista, em 2017, que resultou em um acordo de leniência 

de R$ 10 bilhões com a Polícia Federal. Após fechar venda da Eldorado por R$ 15 

bilhões para a Paper Excellence, a empresa tentou desfazer o negócio, que é discutido 

na Justiça. 

Gol atrai R$ 948 mi da American Airlines  (11/04/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

O conselho de administração da Gol Linhas Aéreas aprovou ontem um aumento 

de capital no montante de, no mínimo, R$ 948,3 milhões e, no máximo, R$ 2,8 bilhões, 

com a emissão de até 67,3 milhões ações preferenciais. O preço de emissão por ação 

preferencial será de R$ 42,67, com base no fechamento das ações na B3 dos últimos 

60 pregões, acrescido de um ágio de 257,36%. 

A operação ocorre diante do acordo de cooperação comercial firmado em 

fevereiro com a American Airlines, que previa o aumento de capital. Na operação, a 

aérea dos EUA assumiu o compromisso de investir US$ 200 milhões (R$ 948,3 milhões) 

na Gol, além de fazer parcerias em compartilhamento de voos e em programas de 

milhagens. Ao fim, a American Airlines terá uma participação de aproximadamente 

5,3% na Gol. Segundo a aérea, o aumento de capital tem como objetivo fortalecer a 

estrutura de capital da empresa. O valor total do aumento de capital da Gol vai 

depender de adesões além da American Airlines, que já garantiu o valor mínimo de R$ 
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948,3 milhões. Os atuais acionistas da companhia terão preferência na compra de 

novos papéis – o prazo de exercício desse direito será de 30 dias, contados a partir de 

13 de abril. 

  

Previsões do Comportamento da Semana (11/04/2022) 
Broadcast 

Segundo o Termômetro Broadcast Bolsa tem-se as previsões de variáveis 

econômicas para a semana. Entre os participantes, a previsão de alta para a Bolsa 

representa apenas 27,27% do total, cerca de 20 pontos porcentuais aquém dos 46,15% 

da pesquisa anterior. A expectativa de estabilidade saltou de 30,77% para 54,55%. Já 

para 18,18% o Ibovespa fechará a próxima semana com perdas. 

A Semana Santa será mais curta para o mercado em função do feriado da 

Sexta-feira. Não haverá negócios na B3. No Brasil, a agenda é carregada de indicadores 

de atividade de fevereiro, como as vendas no varejo e o volume de serviços. No 

exterior, o destaque é a reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), 

na quinta-feira. O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento 

de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana 

seguinte. 

Do delivery à passagem aérea, combustíveis afeta serviços 
(11/04/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

As tarifas de viagens aéreas nacionais chegaram a subir 62%, também por causa 

da demanda. Empresas de transporte público reivindicam aumentos de 19,5%. 

A alta no preço dos combustíveis vai além dos gastos para encher o tanque. 

Desde o último anúncio de reajuste feito pela Petrobras – de 18,8% na gasolina e 

24,9% no diesel –, vários aumentos foram anunciados. As tarifas de viagens por 

aplicativos subiram até 6%; as entregas por delivery, até 50%; e as passagens aéreas, 

entre 32% (internacionais) e 62% (nacionais). As empresas de transporte público 

reivindicam aumentos de cerca de 20%. 

Alimentos e produtos industrializados sentem os efeitos da alta dos 

combustíveis, por causa do aumento dos fretes. Hoje, o Brasil movimenta mais de 60% 

de suas cargas por rodovias, em caminhões movidos a diesel. Como o reajuste impacta 
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o custo das transportadoras, esse aumento é repassado para o frete.  O Sindicato das 

Empresas de Transportes de Carga de São Paulo (Setcesp), afirma que a entidade 

aconselhou seus associados a reajustarem o frete 15%.  Em 12 meses, diz, o valor do 

frete por quilômetro subiu entre 20% e 28% por causa da inflação e da mão de obra.  

 Movimento pode afetar análises que orientam o Copom 
(11/04/2022) 
Broadcast 

O Sindicato dos Funcionários do BC (Sinal) afirmou que a lista de serviços 

essenciais (que não podem ser interrompidos durante a greve) ainda está em 

negociação e que a categoria não aceita que as atividades preparatórias para o Copom 

estejam entre elas. Como a mobilização dos servidores tem sido forte, com a entrega 

de 725 cargos comissionados, segundo o Sinal, incluindo chefes adjuntos de 

departamentos, é possível que faltem subsídios para análise do Copom, segundo um 

técnico do BC. 

A greve foi iniciada no dia 1.º de abril e tem prazo indeterminado. Em nota, o 

BC afirmou que “a produção das apresentações de conjuntura para o Copom é 

atividade essencial e, portanto, será realizada durante a greve”. Com o acirramento da 

greve, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, receberá representantes dos 

funcionários do órgão. Os servidores farão uma nova assembleia geral para reavaliar o 

movimento à luz do que “de concreto” Campos Neto trouxer para a mesa de 

negociação. 

Além dos funcionários do BC, outras oito categorias atuam na chamada 

operação-padrão, mas os efeitos da insatisfação dos servidores ainda não chegaram 

aos cidadãos comuns. Estão reivindicando reajustes os servidores do Tesouro, da 

Receita, da Secretaria do Orçamento Federal, da CGU, da CVM, da Superintendência 

de Seguros Privados (Susep), os analistas de comércio exterior e os auditores fiscais 

agropecuários. 

 
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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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. 

mailto:adece@adece.ce.gov.br
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