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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:  
 15 DE JUNHO DE 2022 
- Governo pede à Petrobras que adie reajuste de preços 
Emissários do governo se reuniram com a diretoria da Petrobras para tentar impedir o 
aumento de combustíveis que a estatal planeja anunciar nesta semana. 
- Companhia avalia suspender paradas em refinarias 
A Petrobras informou que analisa pedido da (ANP) para adiar as paradas já programadas para 
manutenção de refinarias no segundo semestre do ano, como forma de não impactar a 
produção de diesel. 
- Câmara referenda teto de ICMS para combustíveis 
Um dia após a votação no Senado, a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto 
que fixa um teto para o ICMS sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e 
transporte coletivo. 
- Saldo na balança comercial é o menor para maio em 3 anos 
A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 4,9 bilhões em maio. Trata-se do 
menor resultado positivo para o mês desde 2019. 
- Comissão do Congresso aprova medida que dificulta suspensão de obra pelo TCU 
Numa ofensiva contra o TCU, deputados e senadores cobraram dos ministros da Corte que se 
abstenham de suspender obras, serviços e atos com recursos públicos antes de ouvir o 
Congresso. 
- Governo planeja alterar juro em linha atrelada ao FGTS 
O governo anunciou ontem, em reunião reservada com empresários do setor da construção, o 
plano de ampliar a linha Pró-cotista, que oferece financiamento a taxas reduzidas para cotistas 
do FGTS comprarem a casa própria. 
- Cacau Show vai abrir neste mês sua loja de número 3 mil 
O plano é finalizar 2022 com 1 mil aberturas de lojas no País, o dobro de 2021. 
- Banco Clássico fica fora da oferta da Eletrobras 
O Banco Clássico foi construindo por vários anos uma posição na Eletrobras, até passar a ser o 
maior acionista minoritário da estatal. 
- Cielo se valoriza com alta do preço-alvo de sua ação 
Os papéis ON subiram 1,32%, a R$ 3,83, depois que o BTG Pactual elevou o preço-alvo a R$ 5, 
diante do potencial de crescimento da empresa. 
- Dólar penaliza aéreas e setor de turismo 

Companhias aéreas e papéis ligados ao setor de turismo registram as maiores quedas da B3 
ontem, dia de mau humor global devido aos sinais de endurecimento da política monetária dos 
EUA e à notícia de um novo surto de covid na China. 

- Google desmente que Inteligência artificial é autoconsciente 

O Google afastou um funcionário depois que ele alertou que o software de linguagem natural 
da empresa poderia ser autoconsciente. 
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Governo pede à Petrobras que adie reajuste de preços 
(15/06/2021) 
O Estado de S. Paulo. 

Emissários do governo se reuniram com a diretoria da Petrobras para tentar 

impedir o aumento de combustíveis que a estatal planeja anunciar nesta semana. A ideia 

é reajustar o preço da gasolina em 9% e o do diesel, em 11%, como forma de amenizar 

a defasagem de valores entre o mercado interno e o mercado internacional. 

Na reunião, o governo disse que temia que o aumento anulasse os esforços para 

aprovação de projeto no Congresso que limita o teto do ICMS em 17%. Por isso, o 

governo queria que a Petrobras aguardasse mais tempo para elevar os preços para não 

atrapalhar a votação. A diretoria da estatal não deu certeza ao governo se vai ou não 

manter os preços congelados. A pressão do governo sobre a diretoria da Petrobras não 

chega a ser ilegal. Mas o artigo 117 da Lei das S.A. diz que o acionista-controlador pode 

responder por abuso de poder quando adotar políticas ou decisões que causem prejuízo 

à empresa. A lei afirma que o controlador deve preservar o poder de competição da 

empresa, em função das condições de mercado. 

Companhia avalia suspender paradas em refinarias 
(15/06/2021) 
O Estado de S. Paulo. 

A Petrobras informou que analisa pedido da (ANP) para adiar as paradas já 

programadas para manutenção de refinarias no segundo semestre do ano, como forma 

de não impactar a produção de diesel. Segundo especialistas, no segundo semestre há 

risco de desabastecimento do produto no mercado interno, devido a um aperto de 

oferta no mercado internacional decorrente da guerra entre Rússia e Ucrânia. A 

Petrobras realizou este ano duas paradas para manutenção: na Refinaria Duque de 

Caxias (Reduc), em fevereiro, e na Refinaria Henrique Lage (Revap), em abril.  
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Câmara referenda teto de ICMS para combustíveis (15/06/2021) 
O Estado de S. Paulo. 

Um dia após a votação no Senado, a Câmara dos Deputados aprovou o texto-

base do projeto que fixa um teto para o ICMS sobre combustíveis, gás natural, energia 

elétrica, comunicações e transporte coletivo. Pelo texto, esses itens passam a ser 

classificados como essenciais e indispensáveis, o que proíbe Estados de cobrar taxa 

superior à alíquota geral de ICMS, que varia entre 17% e 18%, a depender da localidade. 

Hoje, a alíquota chega a até 34% em alguns Estados, como no Rio, que cobra esse 

patamar sobre a gasolina. 

A Câmara ainda votará, destaques ao texto-base, antes de levar o projeto para a 

sanção presidencial. Esta foi a segunda vez que os deputados analisaram a proposta, 

que teve origem na Câmara. Uma segunda votação foi necessária, pois o texto foi 

aprovado no Senado com mudanças, embora o conteúdo principal do projeto tenha sido 

mantido. Os deputados mantiveram algumas medidas incluídas pelos senadores, como 

a garantia do repasse de recursos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica (Fundeb), mas rejeitaram outras, como um cálculo mais benéfico aos 

Estados do gatilho para a compensação por perdas de receitas com o tributo estadual. 

Foram 348 votos a favor e nenhum contrário. 

Uma mudança aprovada no Senado, e mantida pela Câmara num acordo com a 

oposição, determinou que a União deve compensar os Estados e municípios para que 

mantenham os gastos mínimos constitucionais em educação e saúde na comparação 

com o que estava em vigor antes de a lei do teto valer. A medida garante os repasses de 

verbas ao Fundeb por prazo indeterminado. 

Saldo na balança comercial é o menor para maio em 3 anos 
(15/06/2021) 
O Estado de S. Paulo. 

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 4,9 bilhões em maio. 

Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da 

Economia. Trata-se do menor resultado positivo para o mês desde 2019. O saldo é 

resultado de exportações que somaram US$ 29,6 bilhões em maio, uma alta de 8% na 

comparação com maio de 2021, menos US$ 24,7 bilhões em importações (35,5%). O 
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superávit em maio ficou 44,7% menor do que o registrado no mesmo mês de 2021, 

quando alcançou US$ 8,5 bilhões. No mês passado, a corrente de comércio (soma das 

exportações e importações) avançou 18,3% e totalizou US$ 54,4 bilhões. 

De janeiro a maio, a balança comercial acumula superávit de US$ 25,1 bilhões. O 

valor é 6,4% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. Houve um 

aumento de 20,3%, nas exportações, e de 29% nas importações no período. 

Em maio, na comparação pela média diária de exportações, houve crescimento 

de 0,2% em agropecuária, queda de 4,5% em indústria extrativa e alta de 19,4% em 

produtos da indústria de transformação. Nas importações, crescimento de 14,5% em 

agropecuária, de 74,8% em indústria extrativa e de 32% na indústria de transformação.  

Comissão do Congresso aprova medida que dificulta suspensão 
de obra pelo TCU (15/06/2021) 
O Estado de S. Paulo. 

Numa ofensiva contra o TCU, deputados e senadores cobraram dos ministros da 

Corte que se abstenham de suspender obras, serviços e atos com recursos públicos 

antes de ouvir o Congresso. Requerimento para que o TCU siga, esse procedimento foi 

aprovado por unanimidade pelos integrantes da Comissão Mista de Orçamento (CMO). 

Na justificava da medida, o presidente da comissão, deputado Celso Sabino 

(União-pa), disse que as paralisações das obras e de compras, como tratores e ônibus 

escolares com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

sem comprovação de irregularidades causaram prejuízos aos cofres do governo e ao 

contribuinte. Ele ponderou que, determinada a paralisação, depois não se consegue 

mais fazer a compra com o valor previsto no contrato porque os preços sobem. 

Governo planeja alterar juro em linha atrelada ao FGTS 
(15/06/2021) 
O Estado de S. Paulo. 

O governo anunciou ontem, em reunião reservada com empresários do setor da 

construção, o plano de ampliar a linha Pró-cotista, que oferece financiamento a taxas 

reduzidas para cotistas do FGTS comprarem a casa própria. A ideia é cortar os juros da 

linha de 8,4% para 7,6% ao ano (além dos juros, há o acréscimo da taxa referencial). A 

medida depende de autorização do conselho curador do FGTS, que deve analisar o 
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assunto em sua próxima reunião – marcada para o dia 21 de junho. Também há intenção 

de elevar o orçamento da linha, hoje em R$ 1,5 bilhão. O novo valor não foi definido. 

Cacau Show vai abrir neste mês sua loja de número 3 mil 
(15/06/2021) 
Broadcast  

A Cacau Show completa neste mês a abertura de sua loja de número 3 mil e 

continua a acelerar a abertura de novas unidades. O plano é finalizar 2022 com 1 mil 

aberturas de lojas no País, o dobro de 2021. Dos novos pontos, 84 serão próprios, com 

um investimento de R$ 72 milhões. Hoje, são 255 lojas próprias, que custaram R$ 188 

milhões, segundo o CEO da empresa, Alexandre Costa. A companhia fechou 2021 com 

2,8 mil estabelecimentos e planeja finalizar 2022 com 3,7 mil unidades. 

Banco Clássico fica fora da oferta da Eletrobras (15/06/2021) 
Broadcast  

O Banco Clássico, pouco conhecido entre o grande público, tem só um escritório 

no Rio e apenas um correntista, seu dono José João Abdalla Filho. Por vários anos, ele 

foi construindo uma posição na Eletrobras, até passar a ser o maior acionista minoritário 

da estatal. Agora, deve perder esse posto, pois o banco optou por não exercer seu 

direito de preferência na oferta de ações que privatizou a elétrica. Com isso, a fatia do 

banco na empresa deve cair de 4,2% para perto de 3%, embora ainda siga como 

investidor relevante. 

Cielo se valoriza com alta do preço-alvo de sua ação 
(15/06/2021) 
Broadcast 

Num dia de aversão global a risco, a Cielo foi uma das poucas altas da B3. Os 

papéis ON subiram 1,32%, a R$ 3,83, depois que o BTG Pactual elevou o preço-alvo a R$ 

5, diante do potencial de crescimento da empresa. “Há cerca de dois meses, o CFO Filipe 

Oliveira afirmou que as rivais reajustaram preços acima do que a Cielo esperava, o que 

permitiu à empresa acelerar seus próprios esforços de reajuste em abril”, diz relatório. 
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Dólar penaliza aéreas e setor de turismo (15/06/2021) 
Broadcast 

Companhias aéreas e papéis ligados ao setor de turismo registram as maiores 

quedas da B3 ontem, dia de mau humor global devido aos sinais de endurecimento da 

política monetária dos EUA e à notícia de um novo surto de covid na China. Nesse 

cenário, o dólar subiu, levando a Gol a perder 14,46% no dia, e quase R$ 1 bilhão em 

valor de mercado em uma semana. A Azul caiu 10,92% e a CVC, 11,72%. Combustíveis 

também pressionam o setor. 

Google desmente que Inteligência artificial é autoconsciente 
(15/06/2021) 
Reuters 

O Google afastou um funcionário depois que ele alertou que o software de 

linguagem natural da empresa poderia ser autoconsciente. A informação foi revelada 

pelo The Washington Post no último sábado. Segundo o jornal americano, Blake 

Lemoine, um engenheiro da divisão de IA responsiva, teria recebido uma licença 

administrativa para se afastar da empresa após levantar questões sobre o LAMDA, 

sistema de processamento de linguagem natural.  

O Google, porém, afirmou que Lemoine violou a política de confidencialidade ao 

compartilhar informações sobre o experimento com advogados e com um membro do 

Comitê Judiciário da Câmara, que investiga a empresa. 

PARA NÃO ERRAR MAIS 

O “h” na abreviação de horas será sempre minúsculo e colocado junto aos números. 
  
Horas cheias não se usa zeros depois do “h”. 
São 6h (CORRETO) 
São 6h00 (ERRADO) 
  
Horas não cheias usa-se números junto após o “h”. 
São 7h30 (CORRETO) 
São 7h 30 (ERRADO) 

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. 
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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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