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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:  

 30 DE MARÇO DE 2021 

- Governo tenta forçar que corte de IPI baixe preços 

Pode cortar ainda mais o Imposto de Importação de alguns produtos caso avalie 

que os industriais brasileiros não estão repassando para os preços aos 

consumidores o “desconto”. 

- Bolsonaro quer utilizar receita dos Estados  

Estão se aproveitando dessa “bonança” fiscal nos Estados para conduzir a política 

macroeconômica a seu favor em ano eleitoral. 

- Norte-americana Coinbase espera fechar compra do Mercado Bitcoin até abril 

Maior corretora de criptoativos dos Estados Unidos, a Coinbase está prestes a 

fechar o acordo de aquisição da 2TM, empresa brasileira que tem como carro-

chefe o Mercado Bitcoin.  

- Expediente das 9h às 17h pode estar ultrapassado  

Trinta por cento dos trabalhadores em todo o mundo disseram considerar 

procurar um novo trabalho caso o atual emprego exigisse que eles voltassem para 

o escritório em tempo integral.  

- Startups de RH miram a retenção de talentos 

Startups de recursos humanos têm encontrado oportunidades para ajudar 

empresas a se tornarem mais atrativas à nova geração de profissionais – 

crescendo com elas.  

- Projetos visam a reduzir déficit de gênero no setor da tecnologia  

Como forma de combater o déficit de gênero no segmento, programas também 

abriram caminho para mulheres. 

- Troca no comando não vai diminuir cobranças 

Ministros próximos do presidente Jair Bolsonaro avaliam que as cobranças para 

a queda de preços continuarão.  

- Após servidores do BC, outras categorias organizam greve  

Categorias do funcionalismo público intensificaram movimentos pela paralisação 

ontem prometendo ampliar mobilizações caso o presidente Jair Bolsonaro não 

conceda reajustes lineares a todo o funcionalismo. 

- Ame lança seguro com mensalidade de R$ 5 

A Ame, plataforma financeira da Americanas S/A, passou a oferecer a contratação 

de seguro de vida com mensalidade a partir de R$ 5. 
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Governo tenta forçar que corte de IPI baixe preços (30/03/2022) 
Broadcast 

 

A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, pode cortar ainda mais o 

Imposto de Importação de alguns produtos caso avalie que os industriais brasileiros não 

estão repassando para os preços aos consumidores o “desconto” que tiveram com a 

recente redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 

Guedes guarda essa “carta na manga” para forçar que o corte no IPI seja 

integralmente repassado ao valor final aos compradores. A tática é dar um “choque de 

oferta” ao tornar a importação mais barata, ou seja, se o produtor brasileiro não baixar 

preços, enfrentará mais concorrência. No fim de fevereiro, o governo anunciou um corte 

linear de 25% no IPI. Depois disso, houve reclamação dos produtores da Zona Franca de 

Manaus – e da bancada amazonense no Congresso Nacional –, e o Ministério da 

Economia elabora agora novo decreto, que retirará da lista de reduções o que é feito na 

Zona Franca e elevará para 35% o corte no restante. 

O governo zerou tributos de importação, até o fim de 2022, do etanol e de itens 

da cesta básica. O movimento foi uma tentativa de conter o preço da gasolina – já que 

o etanol é misturado no combustível vendido na bomba – e dos “vilões” da inflação. 

 

Bolsonaro quer utilizar receita dos Estados (30/03/2022) 
Broadcast 

 

A capacidade de os Estados financiarem investimentos públicos atingiu o volume 

recorde de R$ 130 bilhões no final do ano passado, mas o governo do presidente Jair 

Bolsonaro e aliados no Congresso estão se aproveitando dessa “bonança” fiscal nos 

Estados para conduzir a política macroeconômica a seu favor em ano eleitoral. 

Em novo estudo sobre as contas dos governos estaduais, o coordenador do 

Observatório Fiscal do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), Manoel Pires, traz 

detalhes da ofensiva do governo para adotar medidas que estão “consumindo” receitas 

dos Estados. A disputa deve parar nos tribunais. 

A situação fiscal dos Estados melhorou com a pandemia e o aumento da inflação, 

que garantiu maior arrecadação do ICMS – principal fonte de arrecadação dos 



5 
 
 

governadores. O resultado primário dos Estados (que mede as receitas menos despesas 

sem contabilizar o pagamento de juros da dívida) atingiu em janeiro o patamar de R$ 83 

bilhões em 12 meses. Essa economia fiscal é suficiente para cobrir as despesas com juros 

das dívidas de modo a gerar um superávit nominal de R$ 48 bilhões, um resultado sem 

precedente histórico. 

 

Norte-americana Coinbase espera fechar compra do Mercado 
Bitcoin até abril (30/03/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

 

Maior corretora de criptoativos dos Estados Unidos, a Coinbase está prestes a 

fechar o acordo de aquisição da 2TM, empresa brasileira que tem como carro-chefe o 

Mercado Bitcoin. O negócio vem sendo gestado desde 2021, e o anúncio deve ser feito 

até o fim de abril. Com a compra, a Coinbase, que movimentou US$ 86 bilhões ao listar 

suas ações na bolsa Nasdaq no ano passado, cumpre uma agenda de expansão global e 

busca a liderança na América Latina. Com o movimento, a norte-americana entra na 

disputa pelo mercado cripto na região e no Brasil, onde a chinesa Binance, maior 

plataforma do setor do mundo, vinha conquistando a preferência entre investidores 

locais. A Binance também tem planos de fincar pé no País por meio de aquisições. 

O mercado de criptoativos deve movimentar R$ 120 bilhões no País este ano, 

segundo a Spiralem Innovation Consulting. As perspectivas da Coinbase e da 2TM vão 

além da negociação de moedas: envolvem ecossistemas de finanças descentralizadas 

(DeFi) e estruturas para abrigar operações no metaverso. 

A 2TM foi avaliada em US$ 2,2 bilhões na mais recente rodada de investimentos. 

O aporte de US$ 200 milhões, que aconteceu em julho e foi liderado pelo Softbank, 

recebeu complemento em novembro, com mais US$ 50 milhões dos investidores 10T, 

Tribe Capital, TC, People Capital e do fundo Scale Up, da Endeavor. 
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Expediente das 9h às 17h pode estar ultrapassado (30/03/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

 

Trinta por cento dos trabalhadores em todo o mundo, entrevistados em pesquisa 

no ano passado, disseram considerar procurar um novo trabalho caso o atual emprego 

exigisse que eles voltassem para o escritório em tempo integral. Os millennials estão 

especialmente relutantes. Em resposta à pandemia, PepsiCo, Meta e General Motors, 

entre outras empresas, incorporaram o trabalho remoto em sua cultura corporativa. 

Porém, em um local de trabalho flexível de verdade, as pessoas controlariam não 

apenas onde trabalham, mas quando. A Southwest Airlines, por exemplo, permite que 

os pilotos escolham voar no período da manhã ou da noite. Algumas empresas de 

tecnologia têm políticas que não definem horário fixo e permitem aos funcionários se 

tornarem nômades e viajar pelo mundo ou realizar tarefas durante a semana 

Horário flexível é uma expressão que está na moda nos manuais de funcionários, 

mas, na prática, ela não é muito utilizada. Embora alguns trabalhos dependam 

realmente de um horário fixo (professores precisam estar na escola pela manhã), muitos 

não têm essa necessidade. Segundo os especialistas, se mais empregadores adotassem 

de verdade os horários flexíveis e permitissem que os empregados trabalhassem quando 

é melhor para eles, os benefícios seriam uma mão de obra mais saudável, produtiva, 

criativa e leal. 

 

Startups de RH miram a retenção de talentos (30/03/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

 

Da automatização de processos corporativos à otimização do engajamento 

empresarial, startups de recursos humanos têm encontrado oportunidades para ajudar 

empresas a se tornarem mais atrativas à nova geração de profissionais – crescendo com 

elas. De acordo com a Distrito, atualmente há 370 startups de RH no Brasil, as HRtechs. 

Neste ano, segundo o relatório “Inside Venture Capital” da empresa de inovação, os 

investimentos no setor estão entre os mais aquecidos, chegando próximo de US$ 102 

milhões (cerca de R$ 490 milhões). 
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Feedz, Qulture Rocks, Matchbox e Vaipe são algumas das startups que estão 

aproveitando o momento no mercado corporativo, impactado por uma onda global de 

pedidos de demissão e a busca de corporações para engajar e reter seus talentos. A 

Qulture Rocks, liderada por Francisco H. de Mello, ex-colaborador do BTG Pactual e do 

Nubank, é uma das startups que vivenciaram esse crescimento nos últimos dois anos. 

Fundada em 2015, a plataforma trabalha com três pilares: gestão de desempenho, 

engajamento e gestão por metas. Para Mello, a liderança é a variável que dá o tom do 

processo geral.  

Na plataforma da Qulture Rocks, os colaboradores e os líderes têm um 

intercâmbio livre de ideias em relação ao ambiente de trabalho, e os feedbacks 

(avaliações) são enviados diretamente de colaborador para líder e vice-versa. 

 

Projetos visam a reduzir déficit de gênero no setor da tecnologia 
(30/03/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

 

Nos últimos dois anos, cresceu o número de cursos que capacitam profissionais 

em tecnologia. Como forma de combater o déficit de gênero no segmento, programas 

também abriram caminho para mulheres. Passadas as primeiras edições de iniciativas, 

contamos a história de três mulheres que terminaram as formações e buscaram ponte 

com o primeiro emprego na área. O mercado da tecnologia vem sendo movimentado 

por instituições como Laboratória, Reprograma, Programaria e Let’s Code, que sozinhas 

ou em parceria com grandes empresas, como Oracle, TIM e Itaú, formam profissionais 

para atuar no mercado, muitas vezes de forma gratuita. 

Segundo a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e 

Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), a projeção no País é de um déficit 

anual de 106 mil profissionais até 2025. Em relação ao gênero, a Catho mostrou que a 

presença de mulheres na área é de 23,6%, sendo que elas são 52% da população 

brasileira. 

Para a fundadora da Reprograma, Fernanda Faria, empresas de diferentes portes 

têm desempenhado papel importante na contratação dos profissionais. “No início, havia 

mais espaço nas startups, mas as grandes empresas começaram a sentir que o apagão 
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vai acontecer”, diz ela, que tem parceria fixa com companhias como ifood, Creditas, 

Accenture e Nubank. 

 

Troca no comando não vai diminuir cobranças (30/03/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

 

A indicação do economista Adriano Pires à presidência da Petrobras deu um 

alívio imediato aos investidores de que o governo não promoverá um cavalo de pau na 

política de preços da empresa, mas ministros próximos do presidente Jair Bolsonaro 

avaliam que as cobranças para a queda de preços continuarão. Bolsonaro não se 

conforma que a estatal ainda não tenha reduzido os preços no cenário atual de queda 

do preço do petróleo no mercado internacional. 

Segundo um auxiliar do presidente, ele não continuará a cobrar a estatal para 

reduzir preços. Quando a Petrobras anunciou o megarreajuste no começo do mês, o 

preço do petróleo Brent, principal referência internacional, já acumulava alta de mais 

de 40% no ano, e tinha alcançado US$ 139. Agora, o petróleo pode estar prestes a ser 

negociado em torno do nível de US$ 100. 

Auxiliares do presidente lembram que o governo queria que a empresa 

esperasse um pouco mais o desenrolar da guerra da Rússia com a Ucrânia antes de 

sancionar o reajuste. Joaquim Silva e Luna não aceitou a pressão e acabou caindo numa 

articulação encabeçada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e pelo ministro de 

Minas e Energia, Bento Albuquerque. 

 

Após servidores do BC, outras categorias organizam greve 
(30/03/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

 

Um dia depois de os servidores do Banco Central anunciarem uma greve por 

tempo indeterminado a partir de sexta-feira, categorias do funcionalismo público 

intensificaram movimentos pela paralisação ontem prometendo ampliar mobilizações 

caso o presidente Jair Bolsonaro (PL) não conceda reajustes lineares a todo o 

funcionalismo. 
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Funcionários do Tesouro aprovaram cruzar os braços em dois dias, na sexta-feira 

e no próximo dia 5, para pressionar por reajuste de 19,9%, que, segundo a categoria, 

repõe a inflação entre 2019 e 2021. A categoria também deve votar na próxima terça a 

possibilidade de greve por tempo indeterminado. 

Ontem, servidores da Receita Federal fizeram uma manifestação na frente do 

prédio do Ministério da Economia. Levantamento do Sindicato Nacional dos Auditores 

Fiscais (Sindifisco) mostra que orçamento do órgão teve redução de 60% nos últimos 

cinco anos, sem considerar as perdas inflacionárias. Somente neste ano, o corte foi de 

51% se comparado ao orçamento que estava previsto inicialmente, de R$ 2,2 bilhões. 

 

Ame lança seguro com mensalidade de R$ 5 (30/03/2022) 
Broadcast 

 

A Ame, plataforma financeira da Americanas S/A, passou a oferecer a 

contratação de seguro de vida com mensalidade a partir de R$ 5. A empresa já tem 

modalidades mais simples de seguros como o residencial, de celular e aparelhos 

portáteis, para animais de estimação e dental. 

A Ame atingiu seu equilíbrio entre receitas e despesas em novembro de 2021 e 

é uma das áreas estratégicas da Americanas S/A para garantir mais fontes de receita ao 

negócio, bem como fazer com que o cliente acesse mais a plataforma. 

O novo produto, feito em parceria com a Pulso Seguros e a Metlife, contempla 

cobertura por morte, invalidez por acidente, assistência funeral, diária por internação 

hospitalar e assistência funeral para os beneficiários, sejam eles filhos, pais, sogros ou 

cônjuge.  

 
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. 
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