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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:  

 14 MARÇO DE 2021 

- Pacote para atenuar alta terá efeito limitado 
O pacote aprovado para reduzir o impacto do reajuste de preços dos combustíveis pela 
Petrobras está com boa parte das medidas “penduradas”. 
- Entrada de dinheiro estrangeiro na Bolsa brasileira bate recorde 
Nos primeiros 68 dias do ano, o saldo de capital externo na Bolsa de Valores chegou a 
R$71,06 bilhões, acima dos R$ 70,78 bilhões registrados no ano passado. 
- Conflito na Europa, investidor procura commodities brasileiras 
Dos 33 setores econômicos representados na B3, menos de um terço se valorizou neste 
ano, e apenas três apresentaram ganhos acima de 10%. 
- Governo pode zerar PIS/Cofins da gasolina, diz Bolsonaro 
O presidente Bolsonaro disse que pode enviar ao Congresso um projeto para zerar a 
cobrança dos tributos federais PIS e Cofins sobre a gasolina. 
- Presidente diz que qualquer um pode ser trocado no seu governo 
“Todo mundo pode ser trocado”, disse, quando questionado por jornalistas sobre a 
possibilidade de mudar o presidente da Petrobras. 
- Rombo na Tenda gera desconfiança sobre balanço das outras 
construtoras 
O gigantesco estouro de orçamento revelado pela Tenda em seu balanço do quarto 
trimestre ligou o sinal de alerta entre analistas e investidores, 
- Custo da construção tem nova alta em fevereiro 
O Índice Nacional da Construção Civil (INCC/Sinapi) subiu 0,56% em fevereiro, segundo 
o IBGE. Em janeiro, o índice já havia avançado 0,72%. 
- Negócios de private equity caem 38% no País 
Os negócios dos fundos de private equity, que compram participação em empresas, 
somaram R$ 3 bilhões no Brasil nos dois primeiros meses de 2022, queda de 38% ante 
igual período de 2021. 
- Moda íntima para grupos excluídos vira negócio 
Para travestis e transgêneros, até uma atividade tão simples como essa é cheia de 
obstáculos. Essas dificuldades, aliadas ao potencial de mercado, motivaram 
empreendedores a erguer negócios. 
- Guerra pode mudar setor aeroespacial 
Após bater recordes de viagens ao espaço em 2021, a SpaceX aguarda os 
desdobramentos da guerra na Ucrânia. 

- Inflação acelera e piora projeções do ano 
Pressionada pelos reajustes de mensalidades escolares e dos alimentos, a inflação oficial 
no País acelerou a 1,01% em fevereiro, quase o dobro da taxa de 0,54% de janeiro. 

 
 
 



4 
 
 

Pacote para atenuar alta terá efeito limitado (14/03/2022) 
O Estado de S. Paulo. 
 

O pacote aprovado até agora pelo governo e pelo Congresso para reduzir o 

impacto do reajuste de preços dos combustíveis pela Petrobras está com boa parte das 

medidas “penduradas” a depender da abertura de espaço no Orçamento, permissão das 

regras fiscais, regulamentações e pendengas jurídicas. 

No rol de medidas incompletas, estão o auxílio-gasolina para motoristas de baixa 

renda ao custo de R$ 3 bilhões, a duplicação do número de famílias beneficiadas com 

um vale-gás, proposta que exigirá mais R$ 1,9 bilhão, além da regulamentação da conta 

de estabilização. Essa conta funcionará com dinheiro do Tesouro, para suavizar o 

impacto dos preços ao compensar os custos mais altos dos produtores e importadores. 

Nenhuma dessas medidas, porém, poderá ser adotada de imediato. Os Estados  

travam uma guerra com o governo federal para impedir que as mudanças na forma de 

cobrança do ICMS incidentem sobre os combustíveis entrem em vigor. 

Entrada de dinheiro estrangeiro na Bolsa brasileira bate recorde 
(14/03/2022) 
O Estado de S. Paulo. 
 

Nos primeiros 68 dias do ano, o saldo de capital externo na Bolsa de Valores 

chegou a R$71,06 bilhões, acima dos R$ 70,78 bilhões registrados no ano passado, o 

recorde da série histórica. Isso ocorre apesar de inflação acelerada, desemprego alto e 

previsões ruins para o PIB. O País ainda está às vésperas de uma eleição e há uma guerra 

com impacto direto na economia global. Para analistas, a explicação para a aparente 

contradição vem do fato de o mercado brasileiro estar ligado às commodities, que 

ganharam força com a guerra. O Brasil vive um momento econômico delicado, com 

inflação, desemprego e perspectivas ruins para o PIB. O mundo vive uma guerra que 

ameaça a economia global. Tudo isso, porém, não parece problema para os investidores 

estrangeiros. 

Desde o início do ano o saldo de capital externo na Bolsa de Valores chegou a R$ 

71,063 bilhões, superando o número de 2021, recorde da série histórica, de R$ 70,785 

bilhões. Em relatório, o banco Goldman Sachs apontou que, diante do atual cenário, sua 
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preferência para investimentos é no Oriente Médio, Norte da África e Brasil, dado o 

perfil exportador de matérias-primas dessas regiões.  

 

Conflito na Europa, investidor procura commodities brasileiras 
(14/03/2022) 
O Estado de S. Paulo. 
 

O investidor estrangeiro que tem vindo para o Brasil mostra um interesse bem 

específico: commodities. Levantamento feito pela consultoria Economatica a pedido do 

Estadão evidencia esse quadro. 

Dos 33 setores econômicos representados na B3, menos de um terço se valorizou 

neste ano, e apenas três apresentaram ganhos acima de 10%. Mineração teve alta de 

34,77%, o setor agropecuário de 17,72% e petróleo e gás registra 11,78% de 

crescimento. No período, o Ibovespa, principal índice da Bolsa, subiu 9%. 

Na outra ponta, o setor de computadores e equipamentos, onde estão empresas 

como Positivo, Intelbras e Multilaser, já perdeu 34% no ano, e o de automóveis e 

motocicletas caiu 19,71%. No setor de transporte a queda chega a 15,31%. 

 

Governo pode zerar PIS/Cofins da gasolina, diz Bolsonaro 
(14/03/2022) 
O Estado de S. Paulo 
 

O presidente Bolsonaro disse que pode enviar ao Congresso um projeto para 

zerar a cobrança dos tributos federais PIS e Cofins sobre a gasolina, nos moldes do que 

foi feito com o óleo diesel. O presidente agradeceu ao Senado e à Câmara por terem 

aprovado o PLC e calculou que, com a medida, o governo federal vai deixar de receber 

R$ 0,33 por litro de diesel do PIS/Cofins, enquanto os Estados deixaram de arrecadar R$ 

0,27 por conta de mudanças no ICMS. “É o que nós podemos fazer”, afirmou. 

Segundo Bolsonaro, estava previsto fazer “algo semelhante” com a gasolina. “O 

Senado resolveu mudar na última hora. Caso contrário, teríamos também um desconto 

na gasolina, que está bastante alto. Se bem que é no mundo todo (a alta). Mas, se nós 
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podemos melhorar isso aqui, não podemos nos escusar e nos acomodar. Se pudermos 

diminuir aqui, faremos isso”, disse.  

 

Presidente diz que qualquer um pode ser trocado no seu governo 
(14/03/2022) 
O Estado de S. Paulo. 
 

O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que qualquer um pode ser trocado em 

seu governo, com exceção dele próprio e do vice-presidente Hamilton Mourão. “Todo 

mundo pode ser trocado”, disse, quando questionado por jornalistas sobre a 

possibilidade de mudar o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna, após 

o reajuste dos combustíveis anunciado pela empresa. Ele ressaltou, porém, que 

ninguém falou em mudanças no comando da Petrobras. 

O presidente lembrou que, pelo cargo que ocupa, se considera o acionista 

majoritário da estatal, que também possui ações no mercado financeiro. “Então, eu dou 

os meus palpites, minhas sugestões, diretamente ao presidente (da empresa) quando 

se faz necessário. Mas isso não é interferência. São sugestões apenas que eu faço”, 

relatou. 

 

Rombo na Tenda gera desconfiança sobre balanço das outras 
construtoras (14/03/2022) 
O Estado de S. Paulo. 
 

O gigantesco estouro de orçamento revelado pela Tenda em seu balanço do 

quarto trimestre ligou o sinal de alerta entre analistas e investidores, desconfiados de 

que outras construtoras possam reportar efeitos negativos da mesma natureza nos 

próximos dias. A Tenda contabilizou R$ 350 milhões de gastos extras entre outubro e 

dezembro, montante que corresponde a 20% do seu valor de mercado na véspera da 

publicação do balanço. No ano, os estouros chegaram a R$ 532 milhões. A pancada veio 

da disparada nos custos dos materiais, correção de orçamentos futuros para incorporar 

a inflação maior e perda de produtividade em meio à revisão dos projetos. A companhia 

admitiu que não tinha “gordura” para se precaver de custos acima dos previstos. 
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O susto provocou queda generalizada nas ações do setor na sexta-feira. O Índice 

Imobiliário (Imob) caiu 5,28%. A maior baixa da Bolsa foi da Tenda (-25,1%). Já no Índice 

Bovespa, a maior queda foi da MRV (-11,9%), maior construtora residencial do País e 

voltada ao Casa Verde e Amarela, como a Tenda. 

 

Custo da construção tem nova alta em fevereiro (14/03/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

O Índice Nacional da Construção Civil (INCC/Sinapi) subiu 0,56% em fevereiro, 

segundo o IBGE. Em janeiro, o índice já havia avançado 0,72%. O acumulado em 12 

meses ficou em 16,28%. De acordo com o IBGE, o custo nacional da construção foi de 

R$ 1.533,96 por metro quadrado. O grupo materiais teve alta de 0,77%, enquanto o 

custo da mão de obra subiu 0,23%. 

 

Negócios de private equity caem 38% no País (14/03/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Os negócios dos fundos de private equity, que compram participação em 

empresas, somaram R$ 3 bilhões no Brasil nos dois primeiros meses de 2022, queda de 

38% ante igual período de 2021, segundo a Transactional Track Record (TTR). Foram 

apenas 16 transações no período, incluindo a compra de parte da Tigre pelo fundo 

Advent. 

 

Moda íntima para grupos excluídos vira negócio (14/03/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

A exclusão de certos grupos na sociedade aparece até em coisas muito simples, 

como comprar roupa íntima. Se você é uma pessoa cisgênero (que se identifica com o 

gênero que lhe foi atribuído ao nascimento), você vai a uma loja e compra calcinha ou 

cueca em poucos minutos. Mas, para travestis e mulheres e homens transgêneros, até 

uma atividade tão simples como essa é cheia de obstáculos. Essas dificuldades, aliadas 

ao potencial de mercado e à preocupação com a saúde, motivaram empreendedores a 

erguer negócios. 

Na TGW, os sócios Victor Alves e Everton Torres não são transgênero, mas 

buscaram ajuda numa clínica voltada a mulheres trans e travestis em Blumenau (SC) 
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para criar seus produtos de moda íntima. “Blumenau se tornou uma referência para 

pessoas trans com uma clínica voltada para o público. Então, percebemos a falta de 

oferta, porém grande demanda”, diz Everton, que vende 100 pedidos por mês. 

 

Guerra pode mudar setor aeroespacial (14/03/2022) 
O Estado de S. Paulo. 
 

Após bater recordes de viagens ao espaço em 2021, a SpaceX, que completa 20 

anos amanhã, está diante de um cenário de apreensão para a indústria aeroespacial, 

que aguarda os desdobramentos da guerra na Ucrânia. 

O clima de cooperação internacional no espaço sideral, instaurado após a Guerra 

Fria, está estremecido. Depois das sanções anunciadas pelo presidente americano Joe 

Biden contra a Rússia, Dmitry Rogozin, diretor da agência espacial russa Roscosmos, 

ameaçou retirar a Estação Espacial Internacional (ISS) da órbita terrestre – a Rússia 

controla os sistemas de propulsão do laboratório, responsáveis por manter a estrutura 

no espaço. O rompimento ameaça não apenas a ISS: nas últimas décadas, o programa 

espacial russo se consolidou como a principal ponte entre terráqueos de diferentes 

nacionalidades e o espaço. Por nove anos, a dependência global do programa espacial 

russo, incluindo EUA e União Europeia, foi total. 

Entre 2011, ano em que os ônibus espaciais americanos foram aposentados, e 

2020, os foguetes russos foram a única maneira de chegar e voltar da ISS – o astronauta 

americano Mark Vande Hei, que está no laboratório espacial, tem viagem de retorno 

para a Terra marcada para 30 de março a bordo da nave russa Soyuz MS-19. 

 

Inflação acelera e piora projeções do ano (14/03/2022) 
O Estado de S. Paulo. 
 

Pressionada pelos reajustes de mensalidades escolares e dos alimentos, a 

inflação oficial no País acelerou a 1,01% em fevereiro, quase o dobro da taxa de 0,54% 

de janeiro, segundo os dados do IPCA divulgados pelo IBGE. Com a recente alta nas 

matérias-primas no contexto de guerra, analistas de mercado refazem as projeções, 
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distanciando mais a inflação do centro da meta perseguida pelo Banco Central este ano 

(3,5%). 

O resultado de fevereiro foi o mais elevado para o mês desde 2015. A inflação 

em 12 meses subiu a 10,54%. O banco americano Goldman Sachs prevê que a inflação 

em 12 meses permaneça acima de 10% ao longo de todo o primeiro semestre. 

“O recente aumento dos preços de combustíveis e gás de cozinha e um choque 

de commodities persistente devem intensificar as já altas pressões de curto prazo sobre 

a inflação”, escreveu o diretor de pesquisa do Goldman Sachs, Alberto Ramos. 

O pico da inflação em 12 meses pode ocorrer em abril, com uma taxa entre 11,0% 

e 11,5%, estimou o economista-chefe da gestora de recursos Santander Asset 

Management, Eduardo Jarra. Ele aumentou sua previsão de inflação para este ano, de 

5,9% para 6,5%, e para o próximo, de 3,7% para 4,0%, e a da taxa básica de juros, a Selic, 

de 12,25% para 13,0% ao fim do ciclo de aumentos. 

As perspectivas pioram, com o megarreajuste nos combustíveis nas refinarias, 

que tende a se espalhar por outros produtos e serviços da economia, contaminando a 

inflação como um todo, observou Pedro Kislanov, gerente do de Preços do IBGE.  

 

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/


 

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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