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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:  

 18 MARÇO DE 2021 

- O impacto da alta do juro nos investimentos 
Os investimentos em renda fixa – em especial os títulos pós-fixados atrelados ao CDI, à 
Selic e ao IPCA – devem continuar a ter destaque ao longo do ano. 
- Diesel é novo baque no custo da safra 2022/23 
O custo da safra 2022/23 de algodão está 45% mais alto e pode subir com o reajuste do 
diesel. 
- 6 perguntas para LUIZ FERNANDO FIGUEIREDO da Mauá Capital 
-Para especialistas, lei que altera o ICMS é inconstitucional 
Os Estados consideram que a lei cria um benefício fiscal ao prever que, enquanto não 
for definida a alíquota, a base de cálculo será congelada na média móvel dos últimos 
cinco anos. 
- Cresce a confiança de profissional qualificado 
- Petróleo volátil afeta ações do setor 
Os papéis da Petrobras não conseguiram reagir e fecharam com alta de 0,09% (ON) e 
queda de 0,87% (PN). Petrorio teve queda de 2,32% e 3R Petroleum, de 2,55%. 

- Projeto da chinesa GWM inclui recarga 
A montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) vai instalar 100 pontos de recarga 
gratuita para veículos elétricos e híbridos nas principais cidades de São Paulo. 
- Preocupação de executivos brasileiros com sustentabilidade 
supera média global 
50% dos líderes de alto escalão das empresas no Brasil esperam que a sustentabilidade 
seja incorporada em toda a estratégia de negócios nos próximos cinco anos. 
- Diretores da Shell são processados por 'não preparar’ a 
empresa para net zero 
Seus diretores estão sendo processados na justiça do Reino Unido por não prepararem a 
companhia para chegar ao “net zero”, ou seja, situação em que as emissões líquidas de gases de 
efeito estufa que sua operação e cadeia de fornecedores produz são zeradas.  

-Governo Bolsonaro quer produzir alga exótica no mar do 
Nordeste para substituir potássio 
Uma das alternativas avaliadas pelo governo Bolsonaro para reduzir a dependência do 
Brasil na importação de fertilizantes passa pela criação de algas exóticas 
no litoral do Nordeste. 

- Congresso retoma redução de frete marítimo  
Em acordo com o governo, o Congresso Nacional derrubou os vetos do presidente Jair 
Bolsonaro à redução nas cobranças do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha 
Mercante (AFRMM) e ao benefício fiscal para o setor de portos e ferrovias, conhecido 
como Reporto. 

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/importacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/adubo-e-fertilizante
https://tudo-sobre.estadao.com.br/litoral
https://tudo-sobre.estadao.com.br/regiao-nordeste
https://tudo-sobre.estadao.com.br/congresso-nacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/porto-maritimo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ferrovia
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O impacto da alta do juro nos investimentos (18/03/2022) 
Broadcast 
 

A guerra na Ucrânia e os lockdowns na China devem manter a inflação alta no 

mundo . Assim, os investimentos em renda fixa – em especial os títulos pós-fixados 

atrelados ao CDI, à Selic e ao IPCA – devem continuar a ter destaque ao longo do ano. 

Já os títulos prefixados são mais arriscados. Isso porque a rentabilidade fica 

“travada” na hora do aporte. Se a Selic subir, esse investimento pode ficar 

desvalorizado; se a Selic cair, aí já há possibilidade de ganho – mas não é esse cenário 

previsto. Nos cálculos do professor de Finanças da FGV-SP Fabio Gallo, a poupança é o 

único investimento de renda fixa que não deve ter ganhos acima da inflação. Confira 

diferentes opções: 

As Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e as Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) 

são boas opções por causa da isenção do Imposto de Renda e da cobertura do Fundo 

Garantidor de Créditos (FGC). Elas têm lastro em imóveis e propriedades agrícolas. O 

investidor que carregar esses ativos por mais tempo pode se beneficiar, já que a previsão 

é de novos aumentos para a Selic. 

Diesel é novo baque no custo da safra 2022/23 

Broadcast 

O custo da safra 2022/23 de algodão está 45% mais alto e pode subir com o 

reajuste do diesel, diz Júlio Cézar Busato, presidente da Associação Brasileira dos 

Produtores de Algodão. “No cloreto de potássio (fertilizante) o aumento chega a 400%, 

os defensivos subiram 25% e agora tem o combustível.” 

6 perguntas para LUIZ FERNANDO FIGUEIREDO da Mauá Capital 
(18/03/2022) 
O Estado de S. Paulo. 
 

• Qual o cenário econômico depois da guerra entre Rússia e Ucrânia? 
Com a pandemia, o mundo se viu com uma inflação muito elevada. A inflação 

dos últimos 12 meses nos EUA é de 7,9% e antes era de 1,5% ao ano. No Brasil, a inflação 
era em torno de 4% e foi para 10%. Com o arrefecimento da pandemia e a volta das 
atividades, é preciso normalizar as políticas fiscal e monetária, de maneira que a inflação  
volte a cair. Esse era o mundo préconflito Rússia e Ucrânia. O conflito trouxe mais 
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inflação e menos crescimento. E ampliou muito o dilema ou a dificuldade que os bancos 
centrais vão ter no mundo todo para fazer frente a essa situação. Esse é o pano de fundo. 

• Qual a posição do Brasil? 
O Brasil tem várias questões que são bastante diferentes. Estamos num 

momento final do ciclo de aperto monetário. O Banco Central foi um dos primeiros a 
subir juros. Com a guerra, o Brasil sofre a influência de mais inflação em função do 
aumento do petróleo, do aumento das commodities. Mas temos uma grande atenuante 
porque somos um grande exportador de commodities. 

• Diante dessa mudança de cenário externo, o que o BC deve fazer? 
O BC precisará apertar mais os juros do que imaginava e vai manter a Selic em 

patamar mais alto por mais tempo. Essas coisas são prováveis, mas, como o conflito 
pode ser temporário, o BC tem de ter cautela. Há uma semana o petróleo estava a US$ 
130 o barril e agora está abaixo de US$ 100. Está tudo muito fluido. 

• Qual é a efetividade de subir juros para conter inflação? 
A efetividade é não deixar que as altas de preços se propaguem pela economia. 

Um aumento de custo é sempre desafiador para os bancos centrais. 
• Qual é o impacto da alta de juros básicos para a atividade? 
Ela esfria a economia, lógico. Mas tem outro aspecto que ocorre em uma 

situação de guerra, que não é só o conflito bélico, mas político e geoeconômico. Essa 
situação reduz a confiança das pessoas, que afeta o crescimento. 

• Se a guerra acabar, a tendência é de as coisas voltarem para o eixo? 
Eu tenho dúvidas. Não tivemos sanções econômicas tão severas em nenhum 

outro conflito. O impacto econômico será muito maior do que se imaginava.  
 

Para especialistas, lei que altera o ICMS é inconstitucional 
(18/03/2022) 
Broadcast 
 

Estados e especialistas consideram inconstitucionais os principais pontos da lei 

que altera a cobrança do ICMS sobre combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro critica 

reiteradamente a forma de cobrança do tributo estadual, e as mudanças trazidas pela 

lei, sancionada na semana passada, são a aposta do governo federal para reduzir o preço 

dos combustíveis nas bombas. 

Porém, os governos regionais apontaram, no Comsefaz, que a lei contraria a 

Constituição por ferir a autonomia dos Estados de definir o tipo de alíquota a ser 

cobrada. O texto determina que o ICMS seja cobrado por unidade de medida, como o 

litro do diesel, e não por um porcentual sobre o valor final. Além disso, os Estados 

consideram que a lei cria um benefício fiscal ao prever que, enquanto não for definida a 

alíquota, a base de cálculo será congelada na média móvel dos últimos cinco anos. 
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Cresce a confiança de profissional qualificado (18/03/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

A confiança dos profissionais qualificados em relação ao mercado de trabalho e 

à economia cresceu, segundo a 19.ª edição do Índice de Confiança Robert Half (ICRH), 

após queda no último trimestre. Ao avaliar o momento presente, o índice atingiu 35,5 

dos 100 pontos possíveis, avanço de 1,4 ponto na comparação com os 34,1 de 

dezembro. Esse é o melhor índice para a situação atual desde o início da pandemia. 

 

Petróleo volátil afeta ações do setor (18/03/2022) 
Broadcast 
 

O cenário de volatilidade nos preços do petróleo em decorrência dos 

desdobramentos da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que gera discussão em torno da 

política de preços dos combustíveis, voltou a pesar sobre as ações das petroleiras 

ontem. Os papéis da Petrobras não conseguiram reagir e fecharam com alta de 0,09% 

(ON) e queda de 0,87% (PN). Petrorio teve queda de 2,32% e 3R Petroleum, de 2,55%. 

 

Projeto da chinesa GWM inclui recarga (18/03/2022) 
O Estado de S. Paulo. 
 

A montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) vai instalar 100 pontos de 

recarga gratuita para veículos elétricos e híbridos nas principais cidades de São Paulo. O 

projeto faz parte do investimento de R$ 10 bilhões que a empresa anunciou 

recentemente para o Estado e foi revelado em evento ontem com o governador, João 

Doria. 

Os investimentos da GWM serão divididos em duas fases, com um aporte inicial 

de R$ 4 bilhões numa unidade que pertencia à Mercedes-benz em Iracemápolis (SP). 

Esse montante inclui a adaptação da unidade e o desenvolvimento de fornecedores 

locais para que os carros fabricados no Brasil tenham índice de nacionalização de 60%. 

A fábrica vai montar SUVS e picapes 100% eletrificados e a capacidade instalada 

será de 100 mil veículos por ano. Para criar um ecossistema de eletrificação, os 

equipamentos de recarga serão montados em pontos de venda e serviços da GWM e 

em locais de grande circulação, como estacionamentos, shoppings e supermercados.  
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Preocupação de executivos brasileiros com sustentabilidade 
supera média global (18/03/2022) 
O Estado de S. Paulo. 
 

A sustentabilidade é uma preocupação de líderes empresariais em todo o 

mundo, mas entre os executivos brasileiros as ações nessa área são vistas como uma 

forma de impulsionar os negócios. É isso o que mostra uma pesquisa global da 

consultoria Russell Reynolds Associates. De acordo com o estudo, 50% dos líderes de 

alto escalão das empresas no Brasil esperam que a sustentabilidade seja incorporada 

em toda a estratégia de negócios nos próximos cinco anos. A média de outros países é 

de 39%, o que coloca o Brasil entre os líderes da transição para negócios sustentáveis. 

O País se destaca entre as empresas que já têm estratégias de sustentabilidade 

em curso: 49% dos líderes locais afirmam que seu presidente executivo está 

pessoalmente comprometido com essa agenda, e 50% disseram já ter adotado uma 

estratégia de desse tipo na empresa. A média global é inferior, de 43%. 

Diretores da Shell são processados por 'não preparar’ a empresa 
para net zero (18/03/2022) 
Jornal Valor Econômico 
 

Menos de um ano depois de ter sido obrigada a estabelecer – e cumprir – uma 

meta de reduzir suas emissões de carbono em 45% até 2030, por uma decisão no 

tribunal distrital de Haia, na Holanda, a Shell passa por uma nova problemática 

envolvendo sua atuação contra o aquecimento global. Desta vez, seus diretores estão 

sendo processados na justiça do Reino Unido por não prepararem a companhia para 

chegar ao “net zero”, ou seja, situação em que as emissões líquidas de gases de efeito 

estufa que sua operação e cadeia de fornecedores produz são zeradas.  

Segundo notícia do jornal The Guardian, e que repercutiu em outros veículos da 

imprensa internacional, a ação foi movida pela organização de direito ambiental 

ClientEarth contra 13 diretores da multinacional com base na lei britânica das 

sociedades, que prevê a possibilidade de responsabilização judicial dos diretores de uma 

empresa caso eles se omitam na gestão da companhia – são legalmente obrigados a agir 

de forma a promover o sucesso da empresa e a exercer cuidado, habilidade e diligência 

razoáveis. 
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Governo Bolsonaro quer produzir alga exótica no mar do 
Nordeste para substituir potássio (18/03/2022) 
Broadcast. 
 

Uma das alternativas avaliadas pelo governo Bolsonaro para reduzir a 

dependência do Brasil na importação de fertilizantes passa pela criação de algas exóticas 

no litoral do Nordeste. O biofertilizante feito a partir dessas plantas já é utilizado por 

alguns produtores rurais e teria potencial de ser expandido com a criação de "fazendas 

marinhas". Especialistas no setor, porém, alertam para o risco dessas algas, que têm 

origem nas Filipinas, se espalharem e comprometerem regiões de recifes e espécies de 

peixes.  

Por meio de um tipo de rede de contenção, mudas dessas macroalgas são 

amarradas e permanecem boiando na água, onde se reproduzem rapidamente, 

chegando a ter seu tamanho ampliado em até 10% a cada dia. O secretário da Pesca, 

Jorge Seif Júnior, afirma que as macroalgas usadas como fertilizantes (espécie conhecida 

pelo nome científico Kappaphycus alvarezii) já são produzidas há anos em determinadas 

regiões do litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. O potencial na Região 

Nordeste, porém, seria muito maior, por causa da maior incidência de luz e calor, além 

da salinidade superior nesta região.  

"Lá no Nordeste, graças à incidência solar e temperatura, podemos produzir dez 

vezes mais do que produzimos no Sul do Brasil", disse Seif Júnior. "A nossa secretaria 

não é só tilápia, camarão e atum. Nós também regulamentamos a produção de 

macroalgas, que podem contribuir com a independência brasileira desses insumos." 

Congresso retoma redução de frete marítimo  (18/03/2022) 
Broadcast 
 

Em acordo com o governo, o Congresso Nacional derrubou os vetos do 

presidente Jair Bolsonaro à redução nas cobranças do Adicional ao Frete para 

Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) e ao benefício fiscal para o setor 

de portos e ferrovias, conhecido como Reporto. As medidas haviam sido aprovadas 

pelos parlamentares dentro do projeto de incentivo à navegação de cabotagem, 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/importacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/adubo-e-fertilizante
https://tudo-sobre.estadao.com.br/litoral
https://tudo-sobre.estadao.com.br/regiao-nordeste
https://tudo-sobre.estadao.com.br/filipinas-asia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/sao-paulo-estado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/rio-de-janeiro-estado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/santa-catarina-estado
https://tudo-sobre.estadao.com.br/congresso-nacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/porto-maritimo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ferrovia
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conhecido como BR do Mar. O Broadcast Político antecipou a movimentação pela 

derrubada dos vetos. 

Nas últimas semanas, entidades do setor de portos e ferrovias haviam 

intensificado conversas com lideranças do Congresso para tentar reverter a decisão do 

presidente. Criado em 2004 e descontinuado em 2021, o Reporto suspende a cobrança 

de IPI, de PIS/Cofins e de Imposto de Importação na compra de máquinas, equipamentos 

e outros bens no segmento de portos e ferrovias. Com isso, o Reporto desonera 

investimentos nessas áreas. Bolsonaro havia vetado a medida em sintonia com a equipe 

econômica, apesar da mobilização do Ministério da Infraestrutura em favor do 

benefício. 

A Coalizão Empresarial Portuária, que reúne seis entidades do setor, afirmou que 

a ausência do regime a partir deste ano representaria uma tributação que poderia, em 

alguns casos, chegar a 42% na compra de equipamentos portuários. No setor ferroviário, 

estimativas apresentadas a parlamentares apontaram que, considerando apenas o 

arcabouço de projetos nas atuais concessões ferroviárias em vias de prorrogação 

antecipada, o Reporto permite manter o custo dos investimentos aproximadamente R$ 

3,22 bilhões mais barato em cinco anos. 

 
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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