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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:  

11 MARÇO DE 2021 

 

- Petrobras aumenta preço da gasolina em 18,8% e do gás de cozinha em 16,1%; diesel 
sobe 24,9% 
Pressionada pelo avanço das cotações do petróleo com a guerra entre Rússia e Ucrânia, 
a Petrobras anunciou reajustes nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. 
- A marcha da desindustrialização 
Com 9 tombos em 12 meses, a produção industrial chegou em janeiro a um patamar 
3,5% inferior ao do mês anterior à pandemia, fevereiro de 2020.  
- Chinesa CTG vai instalar 18 eletropostos entre SP e MS 
A empresa vai instalar 18 pontos de recarga elétrica no trajeto de 1,3 mil quilômetros 
que liga São Paulo a Mato Grosso do Sul. 
- Em sessão tumultuada, Cade mantém aval à venda da Oi 
O Cade manteve a aprovação à venda da Oi Móvel para as operadoras concorrentes TIM, 
Vivo e Claro. 
- Brasil deve ganhar relevância em bonds 
Embora a guerra gerem nervosismo entre gestores e investidores de títulos de dívida 
(bonds) de países emergentes, o UBS-BB tem uma visão positiva para o Brasil no médio 
prazo. 
- Rússia perde investidores desde 2014 
“Está sobrando pouca geografia para alocar em emergentes, e América Latina passa a 
ser prioridade, com o Brasil, pelo seu tamanho, na frente”. 
- Mercado de Capitais para empresas de médio porte 
A securitizadora Virgo está prospectando uma segunda rodada de captação, série B, de 
US$ 50 milhões (R$ 250 milhões) . 
- Tiktok é ‘bola da vez’ para marketing de pequenas empresas 
O Tiktok, rede social baseada em vídeos curtos, já tem mais de 80 milhões de usuários 
no Brasil, acumulados após um crescimento de 12% em cerca de cinco meses. 
- Congresso derruba veto à renegociação para MEIs e Simples  
O Congresso derrubou o veto do presidente  Bolsonaro ao projeto que abre um programa 
de renegociação de débitos tributários para MEIs. 
- Linguagem de programação brasileira criada é febre mundial 
"A ideia é que as pessoas possam resolver sozinhas os seus problemas e não precisem 
contatar os programadores” 
- Tereza Cristina busca apoio para excluir fertilizantes das sanções 
A ministra da Agricultura garantiu o apoio de cinco países sul-americanos para uma 
proposta que exclui produtos fertilizantes de sanções impostas à Rússia. 
- Guerra pode agravar o aperto dos juros, dizem economistas 
“Tudo que depende de crédito, geração de renda e inflação baixa já estava mal”, 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/guerra-faz-economistas-elevarem-projecao-de-inflacao-no-brasil.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/mundo/2022/02/24/6105-acompanhe-as-principais-noticias-sobre-a-guerra-na-ucrania.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/preco-medio-da-gasolina-chegaria-a-r-741-com-repasse-integral-da-alta-do-petroleo-dizem-postos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/congresso-nacional/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/bolsonaro-veta-refis-para-negociar-dividas-de-meis-e-empresas-do-simples-nacional.shtml
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Petrobras aumenta preço da gasolina em 18,8% e do gás de 
cozinha em 16,1%; diesel sobe 24,9% (11/03/2022) 
Jornal Valor Econômico 
 

Pressionada pelo avanço das cotações do petróleo com a guerra entre Rússia e 

Ucrânia, a Petrobras anunciou reajustes nos preços da gasolina, do diesel e do gás de 

cozinha. As altas entram em vigor nesta sexta-feira (11). No caso da gasolina, o reajuste 

para as distribuidoras é de 18,8%. O preço médio nas refinarias da estatal passará de R$ 

3,25 para R$ 3,86 por litro. Para o diesel, o aumento é ainda maior, de 24,9%. O valor 

subirá quase R$ 1 por litro, de R$ 3,61 para R$ 4,51. Segundo o Centro Brasileiro de 

Infraestrutura, foram os maiores reajustes ao menos desde o início da política atual de 

preços, em 2016. Com os aumentos anunciados, o preço da gasolina vendida pela 

Petrobras acumula alta de 24,5% em 2022. O preço do diesel vendido pela estatal subiu 

35%. 

 

A marcha da desindustrialização (11/03/2022) 
O Estado de S. Paulo. 
 

Com 9 tombos em 12 meses, a produção industrial chegou em janeiro a um 

patamar 3,5% inferior ao do mês anterior à pandemia, fevereiro de 2020. Vinte das 26 

atividades pesquisadas tiveram desempenho bem inferior ao de dezembro, levando o 

setor a uma queda conjunta de 2,4%. Houve resultados negativos em todas as grandes 

categorias econômicas, com recuos de 5,6% em bens de capital, de 1,9% em bens 

intermediários e de 2,5% em bens de consumo. As maiores baixas, de 11,5% no mês e 

de 25,8% em relação a janeiro do ano passado, ocorreram na fabricação de bens de 

consumo duráveis, como veículos, calçados e produtos eletrônicos. O retrocesso 

industrial continua. Nenhum gesto do ministro da Economia, Paulo Guedes, indica uma 

percepção efetiva dos grandes problemas do setor produtivo. 

 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/guerra-faz-economistas-elevarem-projecao-de-inflacao-no-brasil.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/mundo/2022/02/24/6105-acompanhe-as-principais-noticias-sobre-a-guerra-na-ucrania.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/mundo/2022/02/24/6105-acompanhe-as-principais-noticias-sobre-a-guerra-na-ucrania.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/preco-medio-da-gasolina-chegaria-a-r-741-com-repasse-integral-da-alta-do-petroleo-dizem-postos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/petrobras-eleva-diesel-em-8-para-distribuidores-gasolina-tem-alta-de-485.shtml
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Chinesa CTG vai instalar 18 eletropostos entre SP e MS 
(11/03/2022) 
Broadcast 
 

Segunda maior geradora privada de energia do País, a China Three Gorges (CTG), 

que hoje tem investimentos em hidrelétricas e parques eólicos, vai expandir seus 

negócios para o segmento de eletropostos e, mais adiante, em parques solares. A 

empresa vai instalar 18 pontos de recarga elétrica no trajeto de 1,3 mil quilômetros que 

liga São Paulo a Mato Grosso do Sul. O trecho é uma importante rota comercial e ainda 

não tem infraestrutura para atender veículos elétricos. É o primeiro projeto nessa área 

da gigante chinesa, que chegou ao Brasil em 2013 e tem investimentos em 17 usinas 

hidrelétricas (das quais opera 14) e participação acionária em 11 parques eólicos. Ainda 

este ano anunciará sua entrada em energia solar. 

 

Em sessão tumultuada, Cade mantém aval à venda da Oi 
(11/03/2022) 
O Estado de S. Paulo. 
 

Em uma sessão tumultuada e marcada por bate-boca e acusações, o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade) manteve a aprovação à venda da Oi Móvel 

para as operadoras concorrentes TIM, Vivo e Claro. O conselho acolheu parcialmente 

um recurso apresentado pela Algar Telecom e pela Associação Brasileira das Prestadoras 

de Serviços de Telecomunicações Competitivas (Telcomp) contra a decisão. Na prática, 

o aval à operação está mantido, mas o acordo firmado com as empresas será alterado 

para incluir, de forma mais clara, decisões citadas pela conselheira Lenisa Prado durante 

o julgamento. 

 

Brasil deve ganhar relevância em bonds (11/03/2022) 
Broadcast 
 

Embora a guerra na Ucrânia e as sanções à Rússia gerem nervosismo entre 

gestores e investidores de títulos de dívida (bonds) de países emergentes, o UBS-BB tem 

uma visão positiva para o Brasil no médio prazo. O cenário que se desenha é de a 
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América Latina e o Brasil reconquistarem importância nesse mercado. companhia 

recebeu em setembro do ano passado R$ 40 milhões, para estruturar a operação, numa 

rodada série A liderada pela XP, que ficou com uma participação de 30% da Virgo. 

 

Rússia perde investidores desde 2014 (11/03/2022) 
Reuters 
 

“Está sobrando pouca geografia para alocar em emergentes, e América Latina 

passa a ser prioridade, com o Brasil, pelo seu tamanho, na frente”, diz o responsável 

pela área de emissão de dívida local e internacional do UBS BB, Samy Podlubny. Segundo 

ele, a Rússia já perde investidores desde a anexação da Crimeia, em 2014.O ataque à 

vizinha Ucrânia fez não só da Rússia, mas também da região, opções de alto risco para 

investimentos. Na cesta, Samy Podlubny, do UBS BB, inclui também a Turquia e a China. 

Entre os investidores com mandatos para aplicar recursos em mercados 

emergentes que vão olhar mais para a América Latina estão fundos que seguem índices. 

O norte-americano Jpmorgan, criador dos dois principais índices de referência desse 

mercado, o EMBI (com papéis de dívida soberana) e o CEMBI (composto por títulos de 

dívidas de empresas) anunciou que a Rússia deixará de fazer parte de ambos. 

 

Mercado de Capitais para empresas de médio porte 
(11/03/2022) 
Broadcast 
 

A securitizadora Virgo está prospectando uma segunda rodada de captação, 

série B, de US$ 50 milhões (R$ 250 milhões) para tentar se consolidar como plataforma 

de acesso a capital via mercado para empresas de médio porte. Agora, a Virgo quer 

investir em tecnologia para potencializar a carteira de clientes e está em busca de 

investidores da área para constituir um conselho “ousado” e com experiência em 

mercados de capitais no exterior, de acordo com Daniel Magalhães, CEO da 

securitizadora.  O plano agora é usar os recursos para novos produtos e aquisições de 

companhias especializadas em estruturas tecnológicas de estratégias de empréstimos 

entre pessoas e empresas (peer to peer lending), crowdfunding e tokenização. Muitos 
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dos empréstimos tomados por empresas menores exigem excesso de garantias e 

colaterais, por falta de visibilidade de risco. A Virgo pretende mudar isso. 

Tiktok é ‘bola da vez’ para marketing de pequenas empresas 
(11/03/2022) 
O Estado de S. Paulo. 
 

O Tiktok, rede social baseada em vídeos curtos, já tem mais de 80 milhões de 

usuários no Brasil, acumulados após um crescimento de 12% em cerca de cinco meses. 

Isso representa 69,5% do total de 115 milhões de usuários do Instagram, seu principal 

concorrente, mostrando um avanço que começa a favorecer pequenas empresas na 

plataforma. A primeira explicação para isso é que a rede é um canal em rápida evolução, 

o que acaba por atrair mais usuários. Segundo Rafael Kiso, o custo por mil (valor para 

que mil pessoas vejam o anúncio) “chega a sair duas a três vezes mais barato (do que 

Instagram ou Facebook)”.  

 

Congresso derruba veto à renegociação para MEIs e Simples  
(11/03/2022) 
Folha de São Paulo. 
 

O Congresso derrubou o veto do presidente  Bolsonaro ao projeto que abre um 

programa de renegociação de débitos tributários para MEIs (microempreendedores 

individuais) e empresas do Simples Nacional. Na Câmara, o veto foi rejeitado por 430 a 

11 —eram necessários ao menos 257 deputados. No Senado, o placar foi de 65 a 2 —

precisava de pelo menos 41. Para o veto cair, as duas Casas precisavam votar a favor da 

derrubada. Na sessão do Congresso, o senador Jorginho Mello, que orientou pelo 

governo, disse que o próprio Bolsonaro pediu a ele que trabalhasse pela derrubada do 

veto. 

Em nota, o deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP), relator do Refis do Simples na 

Câmara, afirmou que a rejeição do veto era "uma demonstração do Congresso Nacional 

está sensível em defesa da geração de empregos e da recuperação do Brasil ". "O 

parcelamento especial de débitos das micro e pequenas empresas ultrapassa o aspecto 

fundamental. É vital para a sobrevivência e solvência dos principais geradores de 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/congresso-nacional/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/bolsonaro-veta-refis-para-negociar-dividas-de-meis-e-empresas-do-simples-nacional.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/camara-dos-deputados/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/senado/
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empregos do país". O impacto na arrecadação deste ano seria de R$ 600 milhões. O 

governo estima que R$ 50 bilhões poderiam ser negociados. 

 

Linguagem de programação brasileira criada é febre mundial 
(11/03/2022) 
Jornal Valor Econômico 
 

Na tela, uma avó de cabelos grisalhos recebe as duas netas em casa. É uma 

senhora pouco convencional, que dança É o Tchan na sala, e leva as crianças para a 

balada. O vídeo, lembra programas de televisão vespertinos, tem mais de 1,4 milhão de 

visualizações no YouTube. A peça foi feita em uma plataforma de jogos online 

chamada Roblox.  Em 2021, protagonizou uma das maiores estreias na bolsa, quando foi 

avaliada em US$ 45 bilhões (R$ 225,6 bilhões). Os jogos da empresa fundada por um 

canadense e um americano são famosos entre crianças e, se cruzam com a Petrobras e 

a PUC-Rio. Parte da plataforma é feita em Lua, linguagem de programação de maior êxito 

desenvolvida fora do norte global. Ela foi criada no instituto de computação gráfica 

Tecgraf, da universidade carioca, pelos pesquisadores Roberto Ierusalimschy, Waldemar 

Celes e Luiz Henrique de Figueiredo. Sua primeira versão é de 1993. 

Em uma comparação, é como se Lua estivesse mais próxima do usuário, 

enquanto a C, por exemplo, complexa linguagem criada em 1972, estivesse mais 

próxima do hardware. Mesmo quando colocada ao lado da linguagem Python, 

conhecida pela simplicidade, Lua se destaca. A brasileira sustenta 21 palavras-chave —

aquelas reservadas para formar os comandos no código—, enquanto Python tem 33. 

 

Tereza Cristina busca apoio para excluir fertilizantes das sanções 
(11/03/2022) 
Reuters 

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina Dias, garantiu o apoio de cinco países 

sul-americanos para uma proposta que exclui produtos fertilizantes de sanções 

impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia, disseram ontem seus assessores à Reuters. 

A proposta brasileira, a ser submetida à Organização das Nações Unidas para Agricultura 

e Alimentação (FAO), é apoiada pelos ministros da Agricultura do Conselho Agrícola do 

https://f5.folha.uol.com.br/nerdices/2022/02/roblox-o-jogo-infantil-com-um-problema-sexual.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ronaldolemos/2021/03/ipo-do-ano-roblox-tem-raizes-no-brasil.shtml
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Sul (CAS), que inclui Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, segundo 

disseram seus assessores. 

 

Guerra pode agravar o aperto dos juros, dizem economistas 
(11/03/2022) 
Broadcast 
 

Duas semanas após a Rússia invadir a Ucrânia, é preciso separar novos efeitos 

negativos sobre a economia brasileira que o conflito provocará, mas é certo que o 

aperto nos juros pelos bancos centrais do mundo deve continuar. A avaliação é de 

pesquisadores do FGV/Ibre, que debateram o cenário econômico, no 1.º Seminário de 

Análise Conjuntural de 2022. 

“Tudo que depende de crédito, geração de renda e inflação baixa já estava mal”, 

disse a pesquisadora Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro Ibre. A invasão da 

Ucrânia pela Rússia disparou uma onda de pessimismo com o desempenho da economia 

deste ano, mas a equipe de pesquisadores do FGV/Ibre não alterou suas projeções. A 

expectativa da entidade é de crescimento de apenas 0,6% neste ano, seguido de avanço 

de 1,0% em 2023. Segundo Silvia, “a perenidade do choque” após a Rússia invadir a 

Ucrânia determinará os efeitos, mas ainda é cedo para fazer estimativas, mesmo que os 

primeiros sinais sejam de mais inflação e crescimento econômico ainda menor, no 

mundo e no Brasil. 

 

 

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. 
 
 
 

mailto:adece@adece.ce.gov.br
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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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