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“Coisas incríveis nunca são feitas pora uma única 

pessoa. São feitas por um time” 
Steve Jobs 
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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:  
 06 DE JULHO DE 2021 
 

-  Prefeitos vão a Brasília contra ‘PEC Kamikaze’ e perda de receita  

- Economia tenta barrar inclusão de novos benefícios 

- Associação quer ajuda para motoristas de aplicativo 

- Medo de recessão emperra mercado e Wall Street pode demitir 

- Inflação anual na Turquia vai a 78,6% e lira desvaloriza 

- Silvina Batakis é aposta contra crise na Argentina 

- Começa em Brasília a corrida das gigantes pelo domínio do 5G 

- Empresas bilionárias nascem e crescem longe das capitais 

- Empresas investem em escola própria 
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Prefeitos vão a Brasília contra ‘PEC Kamikaze’ e perda de receita 
(06/07/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Mobilizados pela Confederação nacional de Municípios, prefeitos de todo o País 

protestará hoje em Brasília contra medidas–aprovadas pelo Congresso, pelo governo e 

pelo STF–responsáveis por elevar gastos e reduzir receitas municipais. A três meses das 

eleições, a CNM – que registrou mil inscrições de governantes para ir à capital federal – 

afirma que a “pauta grave dos três Poderes” já provocou custo de R$ 73 bilhões por ano. 

Com outras medidas ainda em estudo, como a chamada “PEC Kamikaze”, a CNM estima 

que o encargo global pode chegar a R$ 250,6 bilhões. Calcula-se que os municípios 

paulistas teriam perda potencial de R$ 27 bilhões por ano. Os prefeitos vão entregar no 

Congresso um mapeamento do impacto das medidas em cada município. 

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) promete colocar, no Congresso, 

mil prefeitos de todo o País numa mobilização contra as medidas que aumentam gastos 

e reduzem receitas dos municípios. A três meses das eleições, a CNM afirma que a 

“pauta grave dos três Poderes” já provocou um custo de R$ 73 bilhões por ano. 

A concentração de prefeitos – estão inscritos cerca de mil, conforme a CNM – é 

pela manhã, na sede da entidade. À tarde, eles rumam ao Congresso, onde vão entregar 

aos parlamentares o mapeamento do impacto das medidas em cada município. 

A CNM quer chamar atenção para o custo elevado das medidas para as finanças 

dos municípios, onde muitos pretendem se reeleger. Apesar do desgaste com os 

prefeitos, os deputados e os senadores seguem aprovando as medidas, entre elas, o 

projeto que fixou um teto entre 17% e 18% para o ICMS sobre combustíveis, energia 

elétrica, transporte urbano e telecomunicações. O impacto dessa medida é de R$ 22,06 

bilhões. Para as despesas, o potencial de aumento é de até R$ 176,8 bilhões por ano, 

dos quais R$ 41,9 bilhões já aprovados. 

Economia tenta barrar inclusão de novos benefícios 
(06/07/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

O Ministério da Economia não vê espaço para a elevação de gastos com a PEC 

que aumenta as despesas com auxílios sociais até dezembro. A estratégia é tentar 

segurar a inclusão de novas concessões na votação da Câmara com apoio das lideranças 
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governistas. Na Câmara, a proposta do relator, deputado Danilo Forte (União-ce), é criar 

um auxílio gasolina para os motoristas de aplicativo. Essa medida, no entanto, é 

considerada de difícil implementação por causa da ausência de um cadastro e riscos de 

fraudes. Forte avalia que há espaço para subir o custo da “PEC Kamikaze” para até R$ 

50 bilhões. Uma mudança da PEC na Câmara obrigaria uma nova votação no Senado. O 

governo quer garantir o aumento do Auxílio Brasil e do vale-gás já neste mês, o que é 

considerado difícil pela área técnica. 

O texto da PEC aprovada pelo Senado já prevê R$ 41,2 bilhões em aumento de 

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

variação da inflação. O relator, ao falar do limite de R$ 50 bilhões dado pelo ministro da 

Economia, Paulo Guedes, para o pacote que turbina os benefícios sociais a menos de 

três meses da eleição, esqueceu de colocar na conta a perda de arrecadação com a 

desoneração da gasolina e do etanol. 

Com a perda de receita de R$ 17 bilhões com a redução a zero do Pis/cofins sobre 

a gasolina e o etanol, o impacto do pacote nas finanças do governo é de R$ 58,2 bilhões, 

valor acima do teto fixado por Guedes. 

Associação quer ajuda para motoristas de aplicativo 
(06/07/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

O presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo de São Paulo (Amasp), 

Eduardo Lima, afirmou que a categoria defende a extensão do auxílio-taxista de R$ 200 

previsto na “PEC Kamikaze” para motoristas de aplicativo. “Equiparar o valor do 

benefício ao dos caminhoneiros (R$ 1 mil) seria o ideal para a classe, mas sabemos que 

seria impossível no momento”, afirma Lima, que está em contato com o deputado Baleia 

Rossi (SP), presidente do MDB, para apresentar suas demandas. 

Um dos desafios para a inclusão de motoristas de aplicativo no auxílio-

combustível é o cadastro – já que, diferente dos taxistas, os trabalhadores não são 

credenciados por órgãos públicos. O presidente da Amasp sugere que o cadastro dos 

beneficiários seja trabalhado em conjunto com as empresas, estipulando um período 

mínimo de seis meses de trabalho. A Amasp tem hoje cerca de 35 mil associados. A Uber 

não se manifestou. Sem responder sobre o auxílio-combustível, a 99 afirmou que 



6 
 
 

implementou um auxílio de R$ 0,10 por quilômetro rodado a cada R$ 1 de aumento nos 

combustíveis.  

Medo de recessão emperra mercado e Wall Street pode demitir 
(06/07/2022) 

The Economist 
Depois de um primeiro semestre mais lento no mercado de capitais dos EUA, 

marcado por volatilidade devido à elevação dos juros e ao risco de recessão na maior 

economia do mundo, a próxima metade do ano pode ser desafiadora para Wall Street. 

O número de aberturas de capital (IPO, na sigla em inglês) já desabou em relação 

ao resultado de 2021, enquanto os negócios de renda fixa e de fusões e aquisições 

(M&A, na sigla em inglês) encolheram. Sem sinais de reversão para os próximos meses, 

o cenário já preocupa quanto a uma possível onda de demissões, depois do reforço feito 

na pandemia para dar conta da injeção de trilhões de dólares feita por bancos centrais 

para atenuar o efeito da covid-19 nos mercados. 

Diferentes consultorias revelam a mesma realidade: o semestre encerrado na 

semana passada foi o mais fraco dos últimos anos. O volume de IPOS nos EUA desabou 

80% ante 2021, quando o país foi palco de centenas de operações. É o primeiro semestre 

mais fraco para Wall Street desde 2016, de acordo com a inglesa Refinitiv. 

Na renda fixa e nos M&AS, o cenário foi menos desanimador, mas, ainda assim, 

as receitas de ambas as áreas encolheram. De acordo com a consultoria americana 

Dealogic, a queda do volume financeiro que circulou nos bancos de investimento 

durante o primeiro semestre foi ao redor de R$ 500 milhões. Na renda fixa, os 

banqueiros de Wall Street deixaram de capitanear US$ 585 milhões em operações. Já a 

cifra dos negócios de fusões e aquisições foi US$ 471 milhões menor. 

Inflação anual na Turquia vai a 78,6% e lira desvaloriza 
(06/07/2022) 
Bloomberg 

A inflação anual na Turquia atingiu 78,62% em junho, o maior patamar desde 

1998, de acordo com dados oficiais divulgados ontem. Segundo o Turkish Statistical 

Institute (Turkstat), no mês os preços para o consumidor aumentaram 4,95%. 

Embora muitos países estejam vendo o aumento dos preços ao consumidor, os 

críticos culpam as políticas econômicas do presidente Recep Tayyip Erdogan pelos 
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problemas da Turquia. O líder turco insiste que os altos custos dos empréstimos causam 

inflação – uma posição que contradiz o pensamento econômico estabelecido – e 

defende a redução das taxas de juros para impulsionar o crescimento e as exportações. 

O Banco Central da Turquia cortou as taxas em 5 pontos porcentuais desde 

setembro, para 14%, antes de interromper os cortes em janeiro. A lira turca perdeu 44% 

de seu valor em relação ao dólar americano no ano passado.  

Silvina Batakis é aposta contra crise na Argentina (06/07/2022) 
Reuters 

Para aplacar a crise deflagrada pela renúncia do agora ex-ministro da Economia 

Martín Guzmán, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, escolheu como 

sucessora um nome próximo ao grupo liderado pela vice-presidente Cristina Kirchner. 

A economista Silvina Batakis circula há décadas entre círculos kirchneristas. Entre 

2011 e 2015, comandou a equipe econômica da província de Buenos Aires durante a 

gestão do então governador Daniel Scioli, um dos principais aliados de Cristina. 

Atualmente, ela atua como secretária de Províncias do Ministério do Interior, que é 

chefiado pelo peronista Eduardo “Wado” De Pedro. 

A diminuição do déficit fiscal é uma das contrapartidas exigidas pelo FMI para 

um programa de reestruturação de US$ 44 bilhões em dívidas. Cristina, porém, já 

expressou publicamente a oposição aos termos do acordo. 

Começa em Brasília a corrida das gigantes pelo domínio do 5G 
(06/07/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

As operadoras Vivo, Claro e TIM – líderes do setor de telecomunicações no País 

– vão ativar as suas redes de internet móvel de quinta geração (5G) na faixa de 3,5 Ghz 

amanhã, em Brasília, logo depois que receberem o sinal verde da Anatel. 

O conselheiro da Anatel Moisés Moreira, que preside o grupo formado na 

agência reguladora para limpeza da faixa pela qual vão trafegar os sinais, anunciou que 

estará livre para ativação do 5G na capital federal. Na sequência, será a vez de Belo 

Horizonte, Porto Alegre e São Paulo – estas sem data para a ativação. 

Na corrida para não perder a clientela, as companhias já realizaram a instalação 

de seus equipamentos com o objetivo de ligar o 5G imediatamente. Os consumidores 
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não terão de mudar os planos nem os chips dos celulares para usar a nova tecnologia. 

Basta ter um aparelho apto a captar o sinal. Existem no Brasil 67 modelos de celulares  

5G  homologados pela Anatel. As líderes são a Samsung (com 25 modelos), seguida de 

Motorola (14), Apple (9) e Xiaomi (6). Os preços partem de R$ 1,5 mil. 

Claro, TIM e Vivo já oferecem há cerca de dois anos uma modalidade de conexão 

propagandeada como 5G, mas que chegou a ser alvo de contestação pelo próprio 

governo federal porque não entrega todos os benefícios esperados da nova tecnologia. 

Empresas bilionárias nascem e crescem longe das capitais 
(06/07/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

A gigante Lupo foi inaugurada há 101 anos, em Araraquara (SP), por Henrique 

Lupo – e segue na mão da família, comandada por Liliana Aufiero, neta do fundador. 

Mesmo com faturamento de R$ 1,5 bilhão, a empresa não vê razão para trocar o interior 

pela capital. “Qual seria a vantagem de ir à capital? Hoje, temos mais de 6 mil 

funcionários em Araraquara. Estamos felizes por aqui”, afirma a empresária. 

A companhia do setor têxtil não está sozinha. A fabricante de porcelanatos e 

revestimentos cerâmicos catarinense Portobello, o grupo de atacarejo maranhense 

Mateus e a tele mineira Algar também mantêm sedes em municípios do interior. Todas 

sabem que há um enorme potencial de consumo fora das capitais. Desde 2011, o 

potencial de consumo no interior é maior do que o das capitais e das regiões 

metropolitanas. Levantamento da IPC Marketing mostra que o interior concentra um 

potencial de quase R$ 3,1 trilhões, ou 54,9% do total do País. Em 2000, a participação 

era de 46,9%. E o ritmo de crescimento do interior deve seguir mais acelerado, segundo 

Marcos Pazzini, fundador da IPC.  

O agronegócio ajudou. A participação do setor no PIB chegou a 27,4% de toda a 

economia do País – os cálculos são da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz 

(Esalq/USP), em parceria com a Confederação da Agricultura (CNA). Com isso, o 

crescimento acumulado médio do PIB dos Estados do Centro-Oeste, entre 1986 e 2022, 

é estimado em 357%, ante 103,6% da média brasileira, aponta a MB Associados. 
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Empresas investem em escola própria (06/07/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

A escassez de mão de obra em algumas áreas, como a de tecnologia, tem levado 

grandes empresas a apostar em uma nova estratégia para formar seus profissionais de 

acordo com suas necessidades. Seguindo uma tendência bem-sucedida nos Estados 

Unidos, na Alemanha e na Áustria, elas investem em iniciativas próprias de educação, 

como faculdades ou escolas técnicas, certificadas pelo Ministério da Educação. 

Na lista de companhias que aderiram a esse conceito estão o Hospital Israelita 

Albert Einstein, BTG, Weg e XP, que lançou na semana passada a Faculdade XP. 

O objetivo é criar programas de formação que integrem o aprendizado ao 

trabalho, na tentativa de ampliar a qualificação profissional e atrair talentos. Esse 

movimento é crescente e tem nome, employer U ou employer university (na tradução 

livre, universidade conectada ao empregador). Sua origem converge, porém, com o 

conceito de educação corporativa à medida que o ensino entra para o leque de 

benefícios das empresas e figura entre os compromissos ESG (na sigla em inglês, 

princípios ambientais, sociais e de governança). 

 
PARA NÃO ERRAR MAIS 
O pronome “O” (o, a, os, as, lo la) é usado somente com verbos transitivos diretos, ou seja, 

que não pedem preposição. 

Exemplo: 
Vou encontrar Maria mais tarde / Vou encontrá-la mais tarde. 
Eu não vi a professora / Eu não a vi. 
 
ERRADO: O diretor LHE convidou para o cargo. 
CORRETO: O diretor O convidou para o cargo. 
 
ERRADO: Vou LHE ajudar. 
CORRETO: Vou ajudá-LO. 
 
ERRADO: Ele não obedecê-LO. 
CORRETO: Ele não vai LHE obedecer. 
 

 

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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INDICADORES ECONÔMICOS E SOCIAIS 
ATUALIZADO 13.05.2022 

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO PIB (JAN A DEZ) 

 2018 2019 2020* 2021* 2022** 

Ceará 1,45 2,09 -4,16 6,63 1,25 

Brasil 1,78 1,22 -3,88 4,65 0,50 
Fonte: IBGE e IPECE. Atualizado em 24/03/2022. 
Notas: (*) Valores estimados, sujeitos a revisão; (**) Valores projetados, sujeitos a revisão. 
 

VALOR CORRENTE DO PRODUTO INTERNO BRUTO ANUAL (PIB) (R$ BILHÕES) (JAN A DEZ) 
 2018 2019 2020* 2021* 2022** 

Ceará 155,90 163,58 163,86 192,31 207,27 

Brasil 7.004,14 7.389,13 7.467,62 8.679,49 9.285,51 

           

PARTICIPAÇÕES PIB ANUAL (%) (JAN-DEZ) 2018 2019 2020* 2021* 2022** 

PIB_CE/PIB_BR           2,23 2,21 2,19 2,22 2,23 

Participações População (%)           4,35 4,35 4,34 4,33 4,33 
Fonte: IBGE e IPECE. Atualizado em 24/03/2022. 
Notas: (*) Valores estimados, sujeitos a revisão; (**) Valores projetados, sujeitos a revisão. 
 

ÍNDICE DA ATIVIDADE ECONÔMICA REGIONAL - VARIAÇÃO ACUMULADA (%) 

REGIÃO/ANO FEV/18 
JAN-

DEZ/18 
FEV/19 

JAN-
DEZ/19 

FEV/20 
JAN-

DEZ/20 
FEV/21 

JAN-DEZ 
/21 

FEV/22 

Ceará 1,52 1,81 3,16 1,77 1,57 -3,84 -0,30 4,98 0,30 

Nordeste 1,26 1,32 1,04 0,45 2,12 -3,51 -2,53 3,69 2,62 

Brasil 1,64 1,32 2,05 1,05 0,42 -4,05 -0,80 4,60 0,44 
Fonte: Banco Central. 
Nota: base: igual período do ano anterior.  

 

CONTAS EXTERNAS DO CEARÁ (US$ MILHÕES) (ACUMULADO DE JAN A ABR) 

  2018 2019 2020 2021 2022 Var (21 - 22) % 

Exportações 639,07 736,83 680,49 654,86 798,13 21,88 

Importações 798,31 670,38 826,01 976,37 1.941,13 98,81 

Saldo Comercial -159,24 66,45 -145,52 -321,51 -1.143,00 255,51 
Fonte: MDIC.  
 

PRINCIPAIS ÍNDICES 

 Variação Acumulada de Janeiro a Março 

ATIVIDADE – CEARÁ    2018   2019 2020 2021  2022 

Produção Física Industrial 2,7 -0,4 -1,4 5,8 -12,8 

Pesquisa Mensal de Serviços -9,2 -5,7 -0,6 -7,8 15,2 

Pesquisa Mensal do Turismo -2,7 10,6 -9,3 -34,5 47,7 

Vendas Mensais do Varejo Comum 3,5 -1,5 -7,5 -6,1 4,8 

Vendas Mensais do Varejo Ampliado 4,5 1,1 -3,1 -0,3 5,2 

Vendas Mensais de Materiais de Construção -8,1 5,3 11,7 15,4 28,6 
Fonte: IBGE e FGV. 
Nota: base: igual período do ano anterior. 

mailto:adece@adece.ce.gov.br
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MERCADO DE TRABALHO - CEARÁ 

INDICADOR 2018.4 2019.4 2020.4 2021.4 2022.1 

Desocupação (%) 10,1 10,1 14,4 11,1 11,0 

Nível de ocupação (%) 50,3 50,8 42,8 47,2 45,2 

            

População em idade de trabalhar 7.312 (100%) 7.410 (100%) 7.620 (100%) 7.467 (100%) 7.479 (100%) 

Força de trabalho (mil) (a=b+c) 4.088 (56%) 4.185 (56%) 3.808 (50%) 3.961 (53%) 3.803 (51%) 

    Ocupada (mil) (b) 3.676 3.762 3.260 3.522 3.384 

      Formal (mil) 1.630 1.702 1.534 1.622 1.580 

      Informal (mil) 2.046 2.060 1.726 1.900 1.804 

    Desocupada (mil) (c) 412 423 549 439 419 

Fora da Força de trabalho (mil) 3.224 (44%) 3.225 (44%) 3.812 (50%) 3.506 (47%) 3.676 (49%) 

   Desalentados (mil) 328 (10,2%) 358 (11,1%) 466 (12,2%) 380 (10,8%) 385 (10,5%) 

      

Rendimento médio real habitual 
de todos os trabalhos das pessoas 
ocupadas (R$) 

1.778 1.872 1.798 1.800 1.738 

Fonte: IBGE (PNAD Contínua). 

 
ESTOQUE DE EMPREGO FORMAIS 

REGIÃO/ANO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 

Ceará 1.542.759 1.443.365 1.464.948 1.471.704 1.478.563 1.441.497 1.521.965 1.530.890 

Nordeste 8.899.279 8.436.203 8.543.651 8.647.237 8.548.407 8.368.329 8.852.080 8.877.166 

Brasil 48.060.807 46.060.198 46.281.590 46.631.115 46.716.492 46.236.176 48.997.477 49.612.650 

                  

CE/NE (%) 17,34 17,11 17,15 17,02 17,30 17,23 17,19 17,25 

CE/BR (%) 3,21 3,13 3,17 3,16 3,16 3,12 3,11 3,09 

NE/BR (%) 18,52 18,32 18,46 18,54 18,30 18,10 18,07 17,89 

Fonte: RAIS/ME e NOVO CAGED. 
Nota: * O estoque de empregos 2021: Estoque de empregos em 2020 + o saldo das contratações de 2021. 

** O estoque de empregos 2022: Estoque de empregos em 2020 + o saldo das contratações de 2021 + o saldo das 
contratações de 2022. 
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Movimentação do emprego formal – Ceará – 1996 – Março/2022. 
Ano Declarado  Admitidos  Desligados Saldo 

2022* 132.279 123.354 8.925 
2021* 495.733 415.265 80.468 
2020* 373.222 367.277 5.945 
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 7.414.302 6.871.223 543.079 

2002     30.831 
2001     17.081 
2000     17.779 
1999     5.823 
1998     -7.460 
1997     4.031 
1996     1.463 

Total     612.627 

Fonte: Ministério da Economia/ NOVO CAGED. 
Nota: * Valores sujeitos a revisão. 
 

ABERTURA/FECHAMENTO DE EMPRESAS NO CEARÁ (ACUMULADO DE JAN A ABR) 

ESPECIFICAÇÕES 2018 2019 2020 2021 2022 

Abertura 23.381 26.994 27.598 37.191 36.795 

Fechamento 52.696 10.484 9.759 11.917 15.947 

Saldo -29.315 16.510 17.839 25.274 20.848 
Fonte: JUCEC. 
 

PECEM - TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA (TONELADAS) (ACUMULADO DE JAN A ABR) 

PERÍODO 2018 2019 2020 2021 2022 Var (18 - 22) % 

  5.661.429 5.547.358 5.482.558 5.718.556 5.940.895 4,94 
Fonte: CIPP. 
 

CONSUMO (MWM) DE ENERGIA (ACUMULADO DE JAN A MAR) 

  2018 2019 2020 2021 2022 Var (20 - 22) % 

Ceará 2.777.553 2.931.400 2.881.047 3.106.936 3.103.984 7,74 

  Fonte: ENEL Ceará/Departamento de Faturamento. 

Núcleo de Inteligência ADECE/SEDET 

mailto:adece@adece.ce.gov.br
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Boi Gordo (R$)
330,20

Boi Gordo (US$)
133,13

Soja NY (US$)
1.443,75

Trigo NY (US$)
805,00

Fe CFR (US$)
114,45

US T-2Y
2,81

US T-5Y
2,81

US T-10Y
2,80

US T-20Y
3,28

US T-30Y
3,01

INDICADORES DE 
MERCADO

COMMODITIESMOEDASBOLSAS

Risco Brasil -
CDS 5 anos -

USD
290,81

RCL - CE (2021)
25.170,81 Mi

INVES - CE (2021)
3.477,67 Mi

RCL - CE (ABR/2022)
9.653,96 Mi

ECONOMIA CEARENSE

INFLAÇÃO

INVES - CE (ABR/2022)
585,59 Mi

IPCA - Fortaleza -
Acumulado em 12

meses (%)
11,89
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