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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
08 DE MARÇO DE 2021 

 

Com auxílio, presunto entrou na mesa dos mais pobres 

O Estado de S. Paulo 

 

Presunto e apresuntados passaram a ser consumidos por 8,5 milhões de famílias das 

classes D e E em suas casas no ano passado. A mudança é atribuída à pandemia e ao auxílio 

emergencial. Em 2020, o volume geral de itens consumidos nos domicílios cresceu 4%. Entre os 

mais pobres, alta foi de 8%. Valor foi o dobro do índice médio de crescimento de todas as faixas 

de renda no País. Contudo, o  ganho é considerado transitório e ameaça não se repetir neste 

ano. No ano de pandemia, os brasileiros no geral aumentaram o consumo de alimentos dentro 

de casa, mas os mais pobres conseguiram colocar uma quantidade maior de comida no prato. 

Em 2020, o volume de itens consumidos dentro dos domicílios de todas as faixas de renda 

cresceu 4% em relação a 2019. No entanto, entre as camadas de menor renda, as classes D e E, 

o avanço foi o dobro, de 8%, mostra pesquisa da consultoria Kantar. 

O aumento do consumo de alimentos pelos mais pobres deveu-se ao auxílio 

emergencial, que injetou R$ 300 bilhões na economia em 2020. Cerca de 70% das classes D e E, 

com renda familiar de até R$ 2,6 mil, segundo o IBGE, receberam o benefício. Isso provocou um 

salto na receita dessa faixa da população, que gasta quase 25% do que ganha com comida.  



  

(08/03/2021)

1 
 

PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
08 DE MARÇO DE 2021 

 

Com auxílio, presunto entrou na mesa dos mais pobres 

O Estado de S. Paulo 

 

Presunto e apresuntados passaram a ser consumidos por 8,5 milhões de famílias das 

classes D e E em suas casas no ano passado. A mudança é atribuída à pandemia e ao auxílio 

emergencial. Em 2020, o volume geral de itens consumidos nos domicílios cresceu 4%. Entre os 

mais pobres, alta foi de 8%. Valor foi o dobro do índice médio de crescimento de todas as faixas 

de renda no País. Contudo, o  ganho é considerado transitório e ameaça não se repetir neste 

ano. No ano de pandemia, os brasileiros no geral aumentaram o consumo de alimentos dentro 

de casa, mas os mais pobres conseguiram colocar uma quantidade maior de comida no prato. 

Em 2020, o volume de itens consumidos dentro dos domicílios de todas as faixas de renda 

cresceu 4% em relação a 2019. No entanto, entre as camadas de menor renda, as classes D e E, 

o avanço foi o dobro, de 8%, mostra pesquisa da consultoria Kantar. 

O aumento do consumo de alimentos pelos mais pobres deveu-se ao auxílio 

emergencial, que injetou R$ 300 bilhões na economia em 2020. Cerca de 70% das classes D e E, 

com renda familiar de até R$ 2,6 mil, segundo o IBGE, receberam o benefício. Isso provocou um 

salto na receita dessa faixa da população, que gasta quase 25% do que ganha com comida.  

2 
 

Com mais dinheiro no bolso, os mais pobres incluíram itens que não faziam parte do 

cardápio. 6,2 milhões de domicílios experimentaram empanados, do tipo nuggets, de frango, 

carne bovina e vegetais; 4,5 milhões foram às compras de hambúrguer, linguiça, maionese; 5,1 

milhões passaram a usar manteiga e requeijão; e 7,1 milhões, azeite, mesmo do tipo misto, por 

causa da disparada de preço do óleo de soja, passaram a ser consumidos por 8,5 milhões de 

famílias das classes D e E em 2020. Agora, porém, esse movimento de consumo é tido como 

transitório. E um primeiro sinal disso já começou a aparecer nos supermercados paulistas, que 

tiveram queda real de vendas este ano. “O brasileiro comeu melhor no ano passado, porque o 

auxílio emergencial criou um mundo fantasioso, um poder de compra temporário”, afirmou 

David Fiss, diretor de serviços ao cliente da Kantar e responsável pela pesquisa. Semanalmente, 

a consultoria audita 11,3 mil domicílios para radiografar o consumo a partir do tíquete de 

compra. O estudo da Kantar mostra que o auxílio turbinou o consumo de itens básicos nas 

regiões mais pobres do País. No Norte e Nordeste, o gasto médio das famílias que receberam o 

auxílio cresceu 9,1% ante 2019, enquanto aquelas que não receberam desembolsaram 2,1% a 

mais na mesma região. A cesta de produtos perecíveis, que inclui carnes, verduras e frutas, foi 

a mais beneficiada em 2020. O gasto médio dos brasileiros que receberam auxílio aumentou 

16% com esses itens. Já os que não receberam destinaram 13% a mais. 

Ainda não há dados da FAO disponíveis sobre como andou a fome no Brasil em 2020, 

disse Alícia Bárcena, secretária executiva da Cepal, órgão da ONU. Mas, considerando as 

informações sobre a redução da pobreza extrema, que é medida pelo acesso a uma cesta básica 

de alimentos, Alícia calcula que 8,6 milhões de brasileiros deixaram a pobreza extrema em 2020 

por causa do Bolsa Família, do Benefício de Prestação Continuada e do auxílio emergencial. “O 

desafio é sustentar essas medidas para que, no futuro, essa contenção possa se manter”. A PEC 

da volta do auxílio foi aprovada no Senado e vai para Câmara do Deputados. O valor do benefício 

deve variar entre R$ 150 e R$ 375. É uma cifra inferior aos R$ 600 pagos em 2020. O governo 

ainda pretende restringir o auxílio a uma pessoa por família, ao contrário da rodada de 2020. 

 

Com a pandemia, mais pobres na América Latina 

Broadcast 

A pandemia tornou mais evidentes algumas das grandes lacunas econômicas e sociais 

da América Latina e exacerbou outras. É o que mostra o Panorama Social da América Latina 2020 

divulgado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), organismo 

vinculado à ONU. A pobreza e, sobretudo, a pobreza extrema voltaram a crescer. E teriam 

crescido mais, fazendo a região retornar às condições do início do século, caso diversos governos 
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não tivessem colocado em prática programas de auxílio financeiro de emergência às populações 

mais carentes. Não há muitos sinais para otimismo no futuro próximo. O cenário descrito pela 

Cepal continua desolador: baixo crescimento, aumento da pobreza e crescentes tensões sociais. 

O Panorama estima que o PIB da região tenha encolhido 7,7% em 2020 como 

consequência da redução da atividade econômica imposta pela pandemia. A crise elevou a taxa 

de pobreza na região para 33,7%, mais de 3 pontos porcentuais acima do índice de 2019, de 

30,5%. A extrema pobreza atinge 12,5% da população regional, ante 11,3% um ano antes. 

Os números absolutos dão uma noção mais precisa da dimensão do drama da pobreza 

na América Latina. São 209 milhões de pessoas que vivem nessa condição. Dessas, 78 milhões 

estão na condição de extremamente pobres. Dados anuais a partir de 1990 mostram que os 

países da região vinham conseguindo êxito considerável em suas políticas de combate à 

pobreza. De 51,2% da população naquele ano, a taxa de pobreza tinha baixado para cerca de 

30% desde o início deste século. Sem os programas emergenciais, a taxa de 2020 teria sido de 

37,2%, o que representaria um regresso para as condições observadas há pelo menos 15 anos. 

Os custos da desigualdade se tornaram insustentáveis, advertiu a secretária executiva 

da Cepal, Alicia Bárcena. Um aspecto grave da deterioração das condições de vida na região é o 

alto grau de incerteza sobre os meios e a velocidade para sair da crise. Segundo Bárcena, “um 

novo pacto social está mais atual do que nunca” e este é o momento para discuti-lo. Para 

alcançá-lo, porém, é preciso recuperar a política como instrumento de mudança e mecanismo 

para decidir, divergir, concordar e, assim, gerar bens públicos e acordos duradouros. 

 

Saques da poupança 

Folha de S. Paulo 

Pela segunda vez desde o início da pandemia de Covid-19, os saques das cadernetas de 

poupança superaram os depósitos em R$ 5,8 bilhões em fevereiro. Segundo relatório do BC 

(Banco Central): R$ 239,8 bilhões foram depositados R$ 245,6 bilhões foram sacados. 

Mas, na verdade, o nível de saques voltou aos níveis de saldo negativo anteriores à 

pandemia: R$ 4 bilhões em 2019 R$ 3,7 bilhões em 2020. 

A volta ao resultado negativo coincide com o fim do auxílio emergencial, no final do ano 

passado. O recorde negativo ainda é de janeiro passado, quando os saques superaram os 

depósitos em R$ 18,1 bilhões, pior valor da série histórica.  Como o benefício era pago pela Caixa 

por meio de conta-poupança digital, o saldo de movimentação foi alto ao longo de 2020.  
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No acumulado de 2020, os depósitos em caderneta de poupança superaram os saques em R$ 

166,3 bilhões, maior valor da história.  

A fuga de investimentos da poupança se deve não só aos saques feitos por quem está 

usando o benefício para custeio de despesas correntes, mas também ao fato de que seu 

rendimento vem perdendo interesse com a taxa básica de juros, a Selic, no nível mais baixo da 

história, de 2% ao ano.   

As regras para remuneração da poupança não ajudam a captação:   

 Se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será de 

0,50% ao mês mais a (TR) Taxa Referencial, atualmente zerada.  

 Se a Selic estiver abaixo ou igual a 8,5% ao ano, o investimento é remunerado 

por 70% da Selic mais a TR. 

 

Bom momento da pecuária sustenta venda de insumos 

Broadcast 

Empresas que fornecem insumos para o setor pecuário viram sua receita disparar com 

a alta dos preços do boi gordo no mercado interno. A Vaccinar, de saúde e nutrição animal, 

prevê este ano repetir o crescimento de 30% nas vendas de 2020. A DSM, de nutrição humana 

e animal, quer avançar até 2,5 vezes acima do mercado de suplementação mineral no País, que 

cresce de 3,5% a 4% ao ano. Já a Alta Genetics, de genética bovina, pretende fechar 2021 com 

receita até 30% maior, ante aumento de 36% no ano passado. “A tendência é de o produtor 

investir mais para explorar a sua produtividade e ganhar mais dinheiro”, afirma Amaury 

Valinote, diretor de negócios da Vaccinar. Heverardo de Carvalho, diretor da Alta Genetics no 

Brasil, acrescenta que a inseminação ganha espaço como opção para reduzir custos e melhorar 

o produto. Sergio Schuler, vice-presidente do negócio de Nutrição e Saúde Animal para 

Ruminantes da DSM no País, também festeja as oportunidades: “Na área de ruminantes, 

tivemos um ano muito positivo em 2020 e prevemos a continuação dessa tendência em 2021.” 

O otimismo não é à toa. Com exportações aquecidas da carne bovina brasileira e oferta 

restrita de animais prontos para o abate, a arroba do boi gordo em São Paulo acumula alta de 

quase 14% só neste ano, segundo apuração do Centro de Estudos Avançados em Economia 

Aplicada (Cepea). Em 12 meses, a valorização é de 50%. 

Em 2020, a Alta Genetics dobrou o investimento previsto para o ano, alocando mais de 

R$ 10 milhões em melhorias de infraestrutura. Agora no mercado de produção de embriões in 
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Mas, na verdade, o nível de saques voltou aos níveis de saldo negativo anteriores à 

pandemia: R$ 4 bilhões em 2019 R$ 3,7 bilhões em 2020. 

A volta ao resultado negativo coincide com o fim do auxílio emergencial, no final do ano 
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No acumulado de 2020, os depósitos em caderneta de poupança superaram os saques em R$ 

166,3 bilhões, maior valor da história.  

A fuga de investimentos da poupança se deve não só aos saques feitos por quem está 

usando o benefício para custeio de despesas correntes, mas também ao fato de que seu 

rendimento vem perdendo interesse com a taxa básica de juros, a Selic, no nível mais baixo da 

história, de 2% ao ano.   

As regras para remuneração da poupança não ajudam a captação:   

 Se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será de 

0,50% ao mês mais a (TR) Taxa Referencial, atualmente zerada.  

 Se a Selic estiver abaixo ou igual a 8,5% ao ano, o investimento é remunerado 

por 70% da Selic mais a TR. 

 

Bom momento da pecuária sustenta venda de insumos 

Broadcast 

Empresas que fornecem insumos para o setor pecuário viram sua receita disparar com 

a alta dos preços do boi gordo no mercado interno. A Vaccinar, de saúde e nutrição animal, 

prevê este ano repetir o crescimento de 30% nas vendas de 2020. A DSM, de nutrição humana 

e animal, quer avançar até 2,5 vezes acima do mercado de suplementação mineral no País, que 

cresce de 3,5% a 4% ao ano. Já a Alta Genetics, de genética bovina, pretende fechar 2021 com 

receita até 30% maior, ante aumento de 36% no ano passado. “A tendência é de o produtor 

investir mais para explorar a sua produtividade e ganhar mais dinheiro”, afirma Amaury 

Valinote, diretor de negócios da Vaccinar. Heverardo de Carvalho, diretor da Alta Genetics no 

Brasil, acrescenta que a inseminação ganha espaço como opção para reduzir custos e melhorar 

o produto. Sergio Schuler, vice-presidente do negócio de Nutrição e Saúde Animal para 

Ruminantes da DSM no País, também festeja as oportunidades: “Na área de ruminantes, 

tivemos um ano muito positivo em 2020 e prevemos a continuação dessa tendência em 2021.” 

O otimismo não é à toa. Com exportações aquecidas da carne bovina brasileira e oferta 

restrita de animais prontos para o abate, a arroba do boi gordo em São Paulo acumula alta de 

quase 14% só neste ano, segundo apuração do Centro de Estudos Avançados em Economia 

Aplicada (Cepea). Em 12 meses, a valorização é de 50%. 

Em 2020, a Alta Genetics dobrou o investimento previsto para o ano, alocando mais de 

R$ 10 milhões em melhorias de infraestrutura. Agora no mercado de produção de embriões in 
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vitro, a empresa prevê investir no segmento R$ 12 milhões a R$ 15 milhões nos próximos três 

anos. A expectativa é faturar R$ 4 milhões a R$ 5 milhões em 2021 com a operação. 

A Vaccinar concluirá ainda no primeiro semestre a construção de fábrica em Araguaína 

(TO), onde já opera novo centro de distribuição. Outra planta será finalizada em Goianira (GO) 

até o fim de 2021. Cada uma terá capacidade para até 40 mil toneladas anuais de produtos. O 

próximo passo é fincar o pé em Mato Grosso. “É um mercado gigantesco. Já temos vendas para 

o Estado, mas queremos ter uma estrutura lá”, diz Valinote. 

A DSM também busca avanço em Mato Grosso, transferindo o seu centro de distribuição 

de Cuiabá para Rondonópolis. A empresa fará investimentos na modernização e no aumento de 

capacidade em outros oito centros de distribuição no País. O foco é crescer também em 

Rondônia, no Pará, no Tocantins e na região Nordeste. 

 

Gestão de Dívidas 

Broadcast 

A Mark 2 Market, que atua na gestão de dívidas de grandes empresas, se prepara para 

operar como central depositária de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), tarefa até 

então exclusiva da B3. Em dezembro, a CVM autorizou a empresa a atuar como tal. A perspectiva 

é de que a operação comece no segundo semestre. Com mais agilidade e serviços, a Mark 2 

Market pretende ter de R$ 4 a R$ 5 bilhões em CRAS depositados em 2021, de um total estimado 

em R$ 20 bilhões, diz Rodrigo Amato, CEO da empresa. Amato quer ir além e aproveitar a 

experiência da Mark 2 Market (M2M) no gerenciamento de aplicações, derivativos e dívidas 

(débitos bancários, debêntures, CRAS) para impulsionar o mercado de capitais. O plano é 

aproximar companhias em busca de recursos e investidores. “Vamos facilitar esse encontro.” A 

plataforma da M2M tem sob gestão R$ 300 bilhões. 

 

Limites da indústria de defensivos biológicos 

Broadcast 

O movimento de consolidação da indústria global de defensivos biológicos perdeu ritmo 

em 2020 pela dificuldade de estabelecer relações e negociações estratégicas remotamente. É o 

que aponta levantamento da consultoria Dunham Trimmer a que a coluna teve acesso. Em 2019, 

foram 61 transações, sendo 29 de fusão ou aquisição (M&A), 21 acordos entre distribuidores e 

11 na área de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Já em 2020, o número total caiu para 48. 
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O estudo mostra que a partir do segundo semestre as conversas focadas em novas 

fusões e aquisições foram retomadas. Amália Borsari, diretora de Biológicos da Croplife Brasil, 

entidade que reúne empresas de agroquímicos, sementes e mudas e produtos biológicos, 

confirma a perspectiva. “Continuamos vendo essas movimentações para M&AS em 2021”, diz. 

 

Demanda por Fertilizantes 

Broadcast 

Produtores já garantiram mais de 40% dos fertilizantes a serem utilizados no segundo 

semestre, quando começa o plantio da safra de verão. Pesquisa da consultoria Stonex mostra 

que as compras estão mais adiantadas no Centro-oeste, com 52% dos adubos comprados. 

Marcelo Mello, diretor de fertilizantes da consultoria, diz que o mercado se beneficia do 

bom momento no campo. “Está havendo uma antecipação das compras diante da alta 

rentabilidade dos grãos e do fato de os preços dos insumos estarem subindo.” O ritmo das 

compras para a safra 2021/22, que começa em julho, está seis pontos porcentuais à frente do 

visto em igual período do ano passado. O levantamento da Stonex compreendeu uma área de 

17,5 milhões de hectares, equivalente a 30% da área semeada com grãos na safra 2020/21. 

 

‘Empresas estão procurando a Bolsa porque querem crescer’ 

O Estado de S. Paulo 

O início de ano foi de recorde para captações das empresas na B3, com mais de R$ 30 

bilhões em ofertas de ações, com um impulso das companhias buscando crescimento, tanto 

orgânico ou por meio de aquisições, comenta o diretor executivo do Corporate & Investment 

Banking do Itaú BBA, Cristiano Guimarães. O banco tem sido muito ativo nesse mercado, o que 

levou a um aumento da equipe em 2020. 

• O banco esperava tantas operações no início do ano? 

O ano começou mais aquecido do que a gente esperava pelo sucesso das ofertas. No 

começo do ano, o investidor gosta de tomar risco. E o brasileiro estava investindo e o estrangeiro 

voltando ao Brasil. Foi um conjunto de fatores. 

• E quais os objetivos das empresas que estão captando? 

Acho que existe uma vontade generalizada de crescer e elas veem o momento como 

uma oportunidade de capitalização, tanto para um movimento de crescimento orgânico ou para 

consolidação. As empresas estão colocando dinheiro dentro para realizarem investimentos. 
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• Algum destaque entre os setores?  

Dois setores se mostram bem promissores: saúde e tecnologia. Via de regra, querem 

comprar para crescer. No tema tecnologia, ainda, as fronteiras são menores e muitas estão 

fazendo aquisições fora do Brasil. 

• E com as empresas capitalizadas veremos mais movimentos de aquisições? 

Sim. Veremos mais transações. É a cristalização de um tema que já começou na 

pandemia, com empresas repensando seus negócios e buscando competitividade. E para isso há 

dois caminhos. Comprando competências que ela não têm, de forma a ficar mais competitiva. E 

uma entrada rápida em um determinado mercado e complementariedade geográfica. 

• E quais são os riscos? 

Os investidores, especialmente os estrangeiros, estão muito atentos à questão fiscal. 

Um retrocesso poderá significar um mercado mais seletivo e menos ativo. O exemplo está aí. 

Tivemos duas semanas ruins de mercado pelo evento Petrobrás e as dúvidas em reação ao 

respeito ao teto gastos, que gera questionamento relevante dos investidores. E a retomada do 

nível credibilidade é mais demorado que o tempo que levamos para impactá-la.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(08/03/2021)

(08/03/2021)



    
6 

 

O estudo mostra que a partir do segundo semestre as conversas focadas em novas 

fusões e aquisições foram retomadas. Amália Borsari, diretora de Biológicos da Croplife Brasil, 

entidade que reúne empresas de agroquímicos, sementes e mudas e produtos biológicos, 

confirma a perspectiva. “Continuamos vendo essas movimentações para M&AS em 2021”, diz. 

 

Demanda por Fertilizantes 

Broadcast 

Produtores já garantiram mais de 40% dos fertilizantes a serem utilizados no segundo 

semestre, quando começa o plantio da safra de verão. Pesquisa da consultoria Stonex mostra 

que as compras estão mais adiantadas no Centro-oeste, com 52% dos adubos comprados. 

Marcelo Mello, diretor de fertilizantes da consultoria, diz que o mercado se beneficia do 

bom momento no campo. “Está havendo uma antecipação das compras diante da alta 

rentabilidade dos grãos e do fato de os preços dos insumos estarem subindo.” O ritmo das 

compras para a safra 2021/22, que começa em julho, está seis pontos porcentuais à frente do 

visto em igual período do ano passado. O levantamento da Stonex compreendeu uma área de 

17,5 milhões de hectares, equivalente a 30% da área semeada com grãos na safra 2020/21. 

 

‘Empresas estão procurando a Bolsa porque querem crescer’ 

O Estado de S. Paulo 

O início de ano foi de recorde para captações das empresas na B3, com mais de R$ 30 

bilhões em ofertas de ações, com um impulso das companhias buscando crescimento, tanto 

orgânico ou por meio de aquisições, comenta o diretor executivo do Corporate & Investment 

Banking do Itaú BBA, Cristiano Guimarães. O banco tem sido muito ativo nesse mercado, o que 

levou a um aumento da equipe em 2020. 

• O banco esperava tantas operações no início do ano? 

O ano começou mais aquecido do que a gente esperava pelo sucesso das ofertas. No 

começo do ano, o investidor gosta de tomar risco. E o brasileiro estava investindo e o estrangeiro 

voltando ao Brasil. Foi um conjunto de fatores. 

• E quais os objetivos das empresas que estão captando? 

Acho que existe uma vontade generalizada de crescer e elas veem o momento como 

uma oportunidade de capitalização, tanto para um movimento de crescimento orgânico ou para 

consolidação. As empresas estão colocando dinheiro dentro para realizarem investimentos. 

7 
 

• Algum destaque entre os setores?  

Dois setores se mostram bem promissores: saúde e tecnologia. Via de regra, querem 

comprar para crescer. No tema tecnologia, ainda, as fronteiras são menores e muitas estão 

fazendo aquisições fora do Brasil. 

• E com as empresas capitalizadas veremos mais movimentos de aquisições? 

Sim. Veremos mais transações. É a cristalização de um tema que já começou na 

pandemia, com empresas repensando seus negócios e buscando competitividade. E para isso há 

dois caminhos. Comprando competências que ela não têm, de forma a ficar mais competitiva. E 

uma entrada rápida em um determinado mercado e complementariedade geográfica. 

• E quais são os riscos? 

Os investidores, especialmente os estrangeiros, estão muito atentos à questão fiscal. 

Um retrocesso poderá significar um mercado mais seletivo e menos ativo. O exemplo está aí. 

Tivemos duas semanas ruins de mercado pelo evento Petrobrás e as dúvidas em reação ao 

respeito ao teto gastos, que gera questionamento relevante dos investidores. E a retomada do 

nível credibilidade é mais demorado que o tempo que levamos para impactá-la.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessoria de Comunicação - Sedet
Fone: (85) 3444.2900
www.sedet.ce.gov.br



MERCADOS E ÍNDICES SELECIONADOS  
DADOS DEMOGRÁFICOS 

 INDICADOR/REGIÃO CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Área Km2 148.894 - 8.510.295   
População 9.187.103 57.374.243 211.755.692   
Dens demográfica hab/km2 56,76   22,43   

 Fonte: IBGE 

INDICADORES SOCIAS 
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ  NORDESTE BRASIL    PERÍODO 

Índice de GINI: 0,6193 0,6277 0,6086   
Renda domiciliar per capita R$ 942 - 2.398,00   
Expectativa da Vida 74,1  -   76,7 2017 
IDH 0,68 - 0,765 2010 

 Fonte: IBGE 

DADOS ECONÔMICOS 
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ  NORDESTE      BRASIL        PERÍODO 

PIB        R$ 156,1 BI -     R$ 6,90 TRI      2020 
Saldo da Balança Comercial (Em Mi US$) -131,3 -           -1.125,5        Jan/2021 
Estoque do Volume de Crédito         4,02 TRI         Jan/2021 
                                INFLAÇÃO RMF  NORDESTE       BRASIL         PERÍODO 
Meta - -     3,75        2021 
IPCA (Acumulado no Ano) 0,36       0,25        01/2021  
Fonte: Banco Central, ME e IBGE 
     

MERCADO DE TRABALHO 
INDICADOR/REGIÃO               CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

Contratações 368.287  1.985.818 15.166.221 Jan-Dez/2020 
Demissões 349.741  1.951.129 15.023.531 Jan-Dez/2020 
Saldo de Empregos Gerados 18.546        34.689     142.690 Jan-Dez/2020 
          
Desocupação (%) 14,1         17,9 14,6 3 TRI 2020 
Nível de Ocupação (%) 40,7         38,9 47,1 3 TRI 2020 
          
População em Idade de Trabalhar            7.534 (100%)     46.516 (100%)  175.121(100%)  3 TRI 2020  
    Força de Trabalho (mil)       3.569 (47%)    22.020 (47%) 96.556 (55%) 3 TRI 2020 
       Ocupada (mil)              3.068        18.078      82.464 3 TRI 2020 
       Desocupada (mil)                 501          3.942      14.092 3 TRI 2020 
   Fora da Força de Trabalho (mil)     3.965 (53%)    24.496 (53%) 78.565 (45%) 3 TRI 2020 

 Fonte: IBGE e ME 

Total de Empresas Ativas  
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ             NORDESTE    BRASIL PERÍODO 

Empresas Ativas 600.790 3.462.249 19.907.733 2020 
Fonte: ME 

                  Abertura/Fechamento de Empresas – Ceará - Jan-Dez 2020 

Especificação 

Total do Ano 
2021 

2018 2019 2020 
Jan Até Jan 

Abertura 69.981 84.948 89.084 11.239 11.239 
Fechamento 71.796 31.501 27.463 3.314 3.314 
Saldo -1.815 53.447 61.621 7.925 7.925 

 Fonte: JUCEC 

                   Protocolos e Resoluções Aprovados pelo CEDIN 2020 

Especificação Quantidade Investimentos Privados Projetados (R$) Emprego Direto 
Projetados 

Protocolos  39 881.278.406,90 7.296 
Resoluções 19 165.696.341,37 1.965 

                   Fonte: ADECE 

   PECEM – Total de Movimentação de Cargas (Toneladas) 

Período 

Total do Ano 
2021 

2018 2019 2020 
Jan Até Jan 

  17.214.859 18.096.308 15.930.483 1.367.393 1.367.393 
                   Fonte: CIPP 
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