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“The best way to predict the future is to create it” 

Abraham Lincoln 
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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:  
 22 DE JULHO DE 2022 
- Orçamento pode ter corte de R$ 5 bi 
Mesmo com a continuidade do processo de alta da arrecadação, o governo, às vésperas das 
eleições, vai ser obrigado a cortar e cancelar novamente gastos para o cumprimento do teto de 
gastos 
- Auxílio de R$ 600 começa a ser pago em 18 de agosto 
Segundo o texto, publicado no Diário Oficial da União e assinado pelo ministro da Cidadania, 
Roberto Vieira Bento, o valor adicional de R$ 200 será pago a partir de agosto. 
- Com o teto de gastos da forma atual até 2027, a dívida bruta do governo chega a um nível 
abaixo de 70% do PIB 
O governo projeta queda da dívida em dez anos, de 80,3% em 2021 para 69,9% em 2031. No 
último ano do governo Jair Bolsonaro, ficará em 78,3% 
- Mercosul fecha acordo de livre comércio com Cingapura 
As negociações com Cingapura começaram ainda em 2018. Por se tratar de um entreposto 
importante para o comércio no Sudeste Asiático, Cingapura já é o sexto principal destino das 
exportações brasileiras, com US$ 939,360 milhões em embarques em junho 
- Cade vai julgar OAB por impor tabela de honorários a advogados 
A avaliação é de que a entidade limita a concorrência entre advogados ao estabelecer tabela 
obrigatória de honorários mínimos a serem cobrados pelos profissionais. 
- Inflação anual no Reino Unido vai a 9,4% em junho 
Economistas esperavam que a inflação chegasse a 9,3%. A pressão do aumento dos combustíveis 
e dos alimentos foi apenas ligeiramente compensada pela queda dos preços dos carros usados, 
segundo o ONS. 
- Inflação europeia, risco para o Brasil 
A inflação bate recordes no mundo rico, impondo desafios aos bancos centrais e alimentando o 
temor de juros maiores e menor crescimento econômico. Qualquer novo aperto financeiro nos 
grandes mercados afetará o Brasil, já sujeito a persistentes pressões inflacionárias, crédito caro 
e alto desemprego. 
- Dona do Outback investe R$ 75 mi no País  
Segundo o presidente da operação brasileira, Pierre Berenstein, a empresa tomou medidas para 
absorver os impactos da inflação. Entre elas, o investimento em eficiência energética e reúso de 
água. Além disso, negociou com fornecedores. 
- Mudanças nas Fintechs 
No Brasil, grande parte das fintechs atua como instituições de pagamento (IPS), que têm 
menores exigências de capital, mas não podem utilizar recursos depositados pelos clientes para 
conceder crédito, ao contrário dos bancos. 
- Atividade do comércio tem 2ª alta seguida em junho 
O Índice de Atividade do Comércio, medido pela Serasa Experian, registrou a maior alta desde 
maio de 2021, com um avanço de 2,4% no mês. 
- Ações de aéreas sofrem apesar de queda do petróleo 
A tendência de queda no petróleo não foi suficiente para garantir alívio às ações das companhias 
aéreas na Bolsa. 
 
 
 
 
 



4 
 
 

Orçamento pode ter corte de R$ 5 bi; ministérios reclamam 
(22/07/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Mesmo com a continuidade do processo de alta da arrecadação, o governo, às 

vésperas das eleições, vai ser obrigado a cortar e cancelar novamente gastos para o 

cumprimento do teto de gastos, a regra que limita o crescimento das despesas à 

variação da inflação. Os cálculos iniciais apontam para a necessidade de um corte efetivo 

em torno de R$ 5 bilhões. Mas o valor poderá cair para um patamar mais próximo de R$ 

3 bilhões com ajustes por dentro do próprio Orçamento. 

O tamanho do corte só deverá ser definido no envio ao Congresso do novo 

relatório bimestral de avaliação de despesas e receitas do Orçamento. Nesse relatório, 

o governo é obrigado a corrigir desvios que possam implicar o descumprimento do teto 

ou da meta de resultado primário. Como há excesso de arrecadação, o problema neste 

ano é o teto de gastos, que segue muito apertado, apesar da flexibilização com as 

mudanças feitas pelo Congresso para adiar parte do pagamento dos precatórios. 

Também não houve reajuste de 5% dos salários dos servidores públicos, nem mesmo 

para as carreiras policiais, apesar da promessa do presidente Jair Bolsonaro à categoria. 

Auxílio de R$ 600 começa a ser pago em 18 de agosto 
(22/07/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

O governo publicou ontem portaria que detalha o aumento do valor do Auxílio 

Brasil, de R$ 400 para R$ 600 mensais, até o fim do ano. Segundo o texto, publicado no 

Diário Oficial da União e assinado pelo ministro da Cidadania, Roberto Vieira Bento, o 

valor adicional de R$ 200 será pago a partir de agosto. Pelo calendário oficial, os 

pagamentos terão início no dia 18 de agosto – embora o governo tenha tentado adiantar 

a primeira parcela com o novo valor. Os dias de pagamento no mês se baseiam no fim 

do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. 

Além da ampliação do Auxílio Brasil, a portaria regulamentou mudança no vale-

gás. O governo passará agora a pagar 100% do valor médio nacional cobrado pelo 

botijão de 13 kg, e não mais 50%. As famílias receberão o adicional nos meses de agosto, 

outubro e dezembro. O auxílio-gasolina para taxistas e a bolsa-caminhoneiro ainda 

precisam de regulamentação pelo Ministério do Trabalho, por serem benefícios novos. 
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O pacote de benefícios promulgado no Congresso Nacional na semana passada vai 

elevar as despesas do governo federal em R$ 41,25 bilhões, que ficarão fora do teto de 

gastos.  

Com o teto de gastos da forma atual até 2027, a dívida bruta do 
governo chega a um nível abaixo de 70% do PIB (22/07/2022) 
Broadcast 

Com o teto de gastos da forma atual até 2027, a dívida bruta do governo chega 

a um nível abaixo de 70% do PIB em 2031, segundo estimativas do Tesouro Nacional. O 

governo projeta queda da dívida em dez anos, de 80,3% em 2021 para 69,9% em 2031. 

No último ano do governo Jair Bolsonaro, ficará em 78,3%, 

No relatório, já embute a correção do teto de gastos de 1,5% acima da inflação 

a partir de 2027, quando a emenda que criou a regra prevê a possibilidade de revisão da 

principal âncora fiscal brasileira. É a primeira vez que o Tesouro publica uma trajetória 

de projeções com prazo tão longo, antes usada somente para consumo interno. Na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o prazo é de três anos. O relatório está sendo 

avaliado pelo mercado financeiro porque contém hipóteses com informações a que 

somente o governo tem acesso, inclusive com a evolução dos gastos com precatórios, 

concessões, pagamento de dividendos e devolução de empréstimos do BNDES. 

No entanto, a mudança no teto deverá ser antecipada no próximo governo, 

conforme as sinalizações das campanhas dos principais candidatos, inclusive por 

Bolsonaro, que já reclamou do teto e pediu mudanças ao ministro da Economia, Paulo 

Guedes, para abrir espaço para mais gastos com obras e investimentos num eventual 

segundo mandato. Guedes é favorável ao ajuste. 

Mercosul fecha acordo de livre comércio com Cingapura 
(22/07/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

As negociações com Cingapura começaram ainda em 2018. Por se tratar de um 

entreposto importante para o comércio no Sudeste Asiático, Cingapura já é o sexto 

principal destino das exportações brasileiras, com US$ 939,360 milhões em embarques 

em junho – ou 2,88% do total vendidos. 
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O ministro de Relações Exteriores do Paraguai, Julio César Arriola, anunciou a 

conclusão de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e Cingapura, um dos 

principais tratados do tipo em negociação pelo bloco, que inclui ainda Brasil, Argentina 

e Uruguai. O anúncio foi feito por Arriola na abertura da reunião do Conselho de 

Mercado Comum (CMC), que ocorre em Assunção, e contou com a presença virtual de 

autoridades do Ministério do Comércio e Indústria do país asiático.  

Cade vai julgar OAB por impor tabela de honorários a advogados 
(22/07/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

A superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade) recomendou a condenação da OAB por infração à ordem econômica. A avaliação 

é de que a entidade limita a concorrência entre advogados ao estabelecer tabela 

obrigatória de honorários mínimos a serem cobrados pelos profissionais. 

O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). O processo contra a 

entidade foi instaurado em 2005, mas só agora segue para o tribunal do Cade, que é 

quem dará a palavra final. Não há prazo para o julgamento. 

O Cade já condenou associações de médicos e outras categorias por adotar 

tabelamento de preços para a prestação de serviços de seus associados. A OAB rebateu 

a superintendência-geral do Cade e disse que a edição de tabela de honorários para a 

advocacia é um instrumento legal que assegura remuneração mínima à categoria.  

Inflação anual no Reino Unido vai a 9,4% em junho (22/07/2022) 
Bloomberg 

A inflação no Reino Unido acelerou em junho para o patamar mais alto em quatro 

décadas, impulsionada pelo aumento dos preços de combustíveis e alimentos. O índice 

de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 9,4% no acumulado dos últimos 

12 meses, o nível mais elevado desde abril de 1982, ante 9,1% em maio, segundo dados 

do Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS). Economistas esperavam que a inflação 

chegasse a 9,3%. A pressão do aumento dos combustíveis e dos alimentos foi apenas 

ligeiramente compensada pela queda dos preços dos carros usados, segundo o ONS. 
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O núcleo de preços ao consumidor, medida que exclui as categorias mais voláteis 

de alimentos e energia, diminuiu de 5,9%, em maio, para 5,8% em junho, registrando 

uma segunda queda consecutiva na taxa anual. 

O indicador elevado no Reino Unido corrobora o cenário de alta dos preços nos 

países ricos. Na terça-feira, a agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat, 

divulgou que a inflação na Zona do Euro atingiu o recorde de 8,6% em junho, ao acelerar 

de 8,1% em maio. A disparada de preços, que segue influenciada pelos efeitos da guerra 

na Ucrânia, pressiona o Banco Central Europeu (BCE) a seguir adiante com planos de 

elevar os juros pela primeira vez em 11 anos. A decisão do BCE será anunciada hoje.  

Inflação europeia, risco para o Brasil (22/07/2022) 

O Estado de S. Paulo. 

A inflação bate recordes no mundo rico, impondo desafios aos bancos centrais e 

alimentando o temor de juros maiores e menor crescimento econômico. Qualquer novo 

aperto financeiro nos grandes mercados afetará o Brasil, já sujeito a persistentes 

pressões inflacionárias, crédito caro e alto desemprego. Ainda sob os efeitos da guerra 

na Ucrânia e da menor atividade na China, a zona do euro contabilizou inflação de 8,6% 

nos 12 meses até junho, puxada pelos preços de energia e de alimentos. Foi a maior taxa 

anual desde a criação da moeda comum. A meta é de 2% ao ano. Depois de 11 anos de 

política branda, o Banco Central Europeu tem motivo para conter a expansão do crédito, 

na tentativa de frear a inflação. Mesmo gradual, qualquer mudança poderá produzir 

efeitos sensíveis dentro e fora da Europa, complicando um cenário global. 

Como a Europa e os Estados Unidos, o Brasil sofre os efeitos negativos da guerra 

na Ucrânia e da perda de ritmo da produção chinesa. A China é especialmente 

importante para o Brasil. É o principal destino das exportações brasileiras e, além disso, 

tem um papel muito relevante como fornecedora de insumos industriais. 

No balanço mais amplo, no entanto, a posição brasileira é mais frágil que a de 

outras grandes economias. Além de ser afetado pelas mudanças de preços, pelos 

desajustes nas cadeias de suprimentos e por qualquer limitação do crédito, o País é 

exposto a mudanças nos fluxos de capitais e às consequentes oscilações cambiais. Todos 

esses problemas são potencializados pelos desequilíbrios internos e pelas incertezas 
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políticas. O dólar frequentemente sobrevalorizado é um fator a mais de pressão 

inflacionária.  

Dona do Outback investe R$ 75 mi no País (22/07/2022) 
Broadcast 

A rede de restaurantes americana Bloomin’ Brands está investindo R$ 75 milhões 

na inauguração de 17 unidades no Brasil neste ano. Desse total, 16 serão da marca 

Outback Steakhouse e um da Abbraccio (comida italiana). É um movimento estratégico, 

já que o Brasil responde por 90% do faturamento das operações internacionais. A 

velocidade do crescimento no País superou as unidades americanas. Com capital aberto 

lá fora, o grupo faturou US$ 1,1 bilhão no primeiro trimestre, com alta de 14,7% em 

relação a igual período de 2021. Desse total, US$ 104 milhões vieram das operações 

internacionais, que avançaram 26%. Nos EUA, o grupo opera as marcas Carrabba’s 

Italian, Bonefish e Fleming’s Prime.  

Segundo o presidente da operação brasileira, Pierre Berenstein, a empresa 

tomou medidas para absorver os impactos da inflação. Entre elas, o investimento em 

eficiência energética e reúso de água. Além disso, negociou com fornecedores. 

Ainda assim, Bernstein admite: “A margem caiu”. Segundo dados do primeiro 

trimestre, a margem operacional da área internacional foi de 8,5%, ante 4,3% um ano 

antes. Apesar da melhora, o indicador está abaixo do pré-pandemia, de 12,1%. 

Mudanças nas Fintechs (22/07/2022) 
Broadcast 

Em um momento de encarecimento do dinheiro, fintechs têm buscado 

alternativas para reduzir custos de captação. O Nubank mudou a remuneração dos 

depósitos dos clientes, enquanto o Picpay recebeu uma licença bancária, e a Creditas 

comprou a que estava sob o guarda-chuva do Andbank. O foco é ganhar competitividade 

ante os bancões e encurtar o caminho para o lucro. No Brasil, grande parte das fintechs 

atua como instituições de pagamento (IPS), que têm menores exigências de capital, mas 

não podem utilizar recursos depositados pelos clientes para conceder crédito, ao 

contrário dos bancos. É aí que entra a emissão dos RDBS, espécie de CDB das IPS. 

O custo de captação é visto como uma das vantagens dos grandes bancos, que 

podem utilizar depósitos de poupança e de conta corrente para fazer empréstimos. O 
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Nubank, que emite RDBS, só remunera agora clientes que deixam o dinheiro por pelo 

menos 30 dias na conta. A estimativa do mercado é de que a nova regra vai gerar 

economia anual de até US$ 400 milhões a partir do ano que vem. 

Atividade do comércio tem 2ª alta seguida em junho 
(22/07/2022) 
Broadcast 

O varejo mostra uma tendência de recuperação em junho. O Índice de Atividade 

do Comércio, medido pela Serasa Experian, registrou a maior alta desde maio de 2021, 

com um avanço de 2,4% no mês. A alta também marcou o segundo dado positivo 

seguido, depois da retração de 1,1% registrada em abril. O segmento de veículos, motos 

e peças teve o melhor desempenho no mês de junho, com avanço de 13,4%. 

Ações de aéreas sofrem apesar de queda do petróleo 
(22/07/2022) 
Broadcast 

A tendência de queda no petróleo não foi suficiente para garantir alívio às ações 

das companhias aéreas na Bolsa. Sob a pressão do dólar e as incertezas em relação à 

moeda, o setor segue penalizado. A Azul registrou queda de 1,04% e a Gol teve retração 

de 0,95%. Segundo Julia Monteiro, analista da Mycap, a queda das aéreas reflete um 

pouco de realização como compensação dos fortes ganhos da véspera. 

 

PARA NÃO ERRAR MAIS 
 
AO INVÉS DE = Ao contrário de. 
Exemplo: Desceu ao invés de subir. 
 
EM VEZ DE = Em lugar de… 
Exemplo: Dormiu em vez de estudar.  

 
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/









