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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
12 DE ABRIL DE 2021 
 

Inflação de março é de 0,93%; meta está sob risco 
O Estado de S. Paulo 

Pressionado pelo reajuste dos preços dos combustíveis, o IPCA registrou 

variação de 0,93% em março, a maior para o período desde 2015. Com isso, a taxa 

acumulada em 12 meses passou de 5,20%, em fevereiro, para 6,10% no mês passado, 

reforçando no mercado o temor de que a inflação oficial do País termine o ano acima 

do teto da meta – que é de 5,25%. 

“A chance de a inflação ficar acima dos 4,5% este ano é uma certeza. Uma 

inflação entre 5% e 6% me parecem hoje que é a previsão mais clara e uma média de 

0,40% (mensal até o fim do ano) é razoável. Se o câmbio atrapalhar, pode ficar mais 

perto de 6%”, alertou Luiz Roberto Cunha, professor da PUCRIO, que espera um pico 

de 8,1% no IPCA em 12 meses até agosto. 

Analista do IBGE, André Almeida lembra que a última vez que o acumulado em 

12 meses ultrapassou o teto da meta foi em novembro de 2016. “O teto era de 6,5% e, 

em novembro daquele ano, o acumulado em 12 meses chegou a 6,99%.” 

O economista do Goldman Sachs para América Latina, Alberto Ramos, frisa que 

a inflação geral não está fora de controle, mas que a dinâmica recente, que inclui o 

forte aumento dos combustíveis, exige atenção. “Em nossa avaliação, neste estágio, o 

principal risco de alta para a inflação é financeiro e de custos, e não de demanda”, 

disse ele, alertando para os riscos políticos e fiscais com potencial para afetar o câmbio 

e expectativa de inflação. 

A meta central definida pelo Conselho Monetáro Nacional (CMN) para 2021 é 

de 3,75%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o 

limite inferior é 2,25% e o superior, de 5,25%. Se a meta for descumprida, o Banco 

Central tem de apresentar uma justificativa ao Ministério da Economia para o 

resultado. 
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Pelos dados divulgados ontem pelo IBGE, os gastos com combustíveis subiram 

11,23% em março. Só a gasolina variou 11,26%, respondendo por quase dois terços da 

taxa de inflação. Também ficaram mais altos os preços do etanol (12,59%) e do óleo 

diesel (9,05%). Em 10 meses de aumentos consecutivos, a gasolina foi reajustada em 

42,39%. Já o gás de botijão subiu 4,98%, acumulando um aumento de 20,01% nos 

últimos 12 meses. Apesar de mantida a bandeira tarifária amarela, a energia elétrica 

ficou 0,76% mais cara em março, em decorrência de reajustes nas tarifas de 

concessionárias no Rio de Janeiro. 

Por outro lado, os alimentos registram menor variação. A falta de pagamento 

do auxílio emergencial (que só foi retomado neste mês) e o recrudescimento da 

pandemia podem estar por trás de uma redução na demanda por itens alimentícios, 

com reflexo sobre os preços, acredita Pedro Kislanov, gerente do Sistema Nacional de 

Índices de Preços do IBGE. 

“Pode ser que tenha a ver com auxílio emergencial, sim, a gente não teve 

auxílio no primeiro trimestre. E, por conta de questões de lockdown, pode ter a ver 

com demanda reprimida. As pessoas compram menos alimentos perecíveis nesse 

período”, justificou Kislanov. 

No entanto, as condições climáticas favoráveis e a sazonalidade das lavouras 

também contribuíram para uma oferta maior de alimentos. 

O custo da alimentação no domicílio caiu 0,17% em março, com recuos nos 

preços do tomate, batata-inglesa, arroz e leite longa vida. As carnes ficaram mais 

caras. Já a alimentação fora do domicílio subiu 0,89% em março, puxada pelas altas do 

lanche e da cerveja. 

 

Crescimento do Seguro Rural  
Broadcast 

O seguro rural no Brasil deve voltar a crescer este ano, tanto na cobertura das 

lavouras como em outras categorias. A Brasilseg, seguradora controlada pela BB 

Mapfre que detém 60% do mercado, espera crescer de 9% a 15%, ante 22,7% em 

2020, diz Paulo Hora, superintendente de Seguros Rurais da Brasilseg. Miguel Fonseca 

de Almeida, gerente de Riscos Rurais do IRB Brasil RE, maior resseguradora do País, vê 

(12/04/2021)
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aumento de 13% a 15% no mercado de seguro agrícola. Entre as razões, ambos citam a 

relevância dada nos últimos anos pelo Ministério da Agricultura ao Programa de 

Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural (PSR), que arca com parte do custo das apólices. 

Em 2019, o PSR contou com R$ 440,3 milhões; em 2020 foram R$ 881 milhões e, em 

2021, a pasta busca aprovar no Congresso R$ 1,06 bilhão. “Pelo que o Ministério tem 

feito em política agrícola, vemos que o seguro está fortalecido", diz Hora.  Almeida, do 

IRB, calcula que, se a Agricultura conseguir R$ 1,06 bilhão, isso geraria uma receita 

com apólices próxima de R$ 3,4 bilhões, ante R$ 2,9 bilhões no ano passado. O número 

de produtores atendidos seria menor, lembra Hora, já que os custos e os preços das 

commodities subiram e, com eles, o valor segurado e da apólice. Para o volume de 

2022, que será anunciado no Plano Safra 2021/22, não se espera recuo. “Só temos 

visto apoio contínuo para aumentar o valor”, avalia Almeida. 

O PSR é importante, sim, mas outros fatores nutrem o otimismo do setor de 

seguros. Perdas frequentes no campo decorrentes de fatores climáticos e produtos 

mais compatíveis com as necessidades do agro têm estimulado a contratação por 

produtores. Em 2020, mais da metade dos R$ 6,9 bilhões de prêmios de seguro rural 

vieram de outras categorias que não o agrícola, como de benfeitorias (máquinas) e 

penhor rural (proteção de garantias dadas em contratação de crédito). 

Por isso, a Brasilseg reformatou um tipo de seguro de benfeitorias, vai expandir 

o pecuário, que protege contra perda de faturamento ou decorrentes de seca ou 

incêndio no pasto, além de ampliar a oferta de seguro agrícola de 18 para 30 culturas. 

O IRB está lançando um seguro paramétrico na pecuária, que remunera o produtor 

caso a pastagem não atinja determinado nível, de modo a cobrir gastos com 

complementação da dieta animal. Com ele, quer chegar a 200 mil hectares em 2021. 

 

Brasileiro enfrenta dívidas em alta e achatamento da renda 
O Estado de S. Paulo 

Dados do Banco Central mostram que, em dezembro, o comprometimento da 
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histórica. O dado reflete a parcela dos salários usada para pagar juros e amortizações 
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pagamento das demais despesas. O endividamento das famílias também é recorde: 

56,4% da renda total. Para economistas, as ações do governo federal para manter a 

renda das famílias em 2020 contribuíram para segurar as dívidas e a inadimplência, 

mas com o fim de parte dos auxílios, na virada do ano, cresceu a pressão sobre o 

orçamento doméstico. Além de dívidas em níveis recordes e atrasos nos pagamentos, 

o brasileiro enfrenta inflação alta e renda achatada. O IGP-M, o “índice do aluguel”, 

acumula alta de 31% nos 12 meses até março. O IPCA, índice oficial de inflação, tem 

alta acumulada de 6,1% em 12 meses. Já a massa de rendimento do trabalho 

assalariado, segundo o IBGE, somou R$ 211,4 bilhões no trimestre encerrado em 

janeiro de 2021. O valor é quase 7% inferior ao do mesmo período de 2020. 

Dívidas em patamares recordes, atrasos em pagamentos, inflação alta e renda 

achatada. Estes são apenas alguns dos pontos de pressão sobre famílias e empresas 

brasileiras em 2021. Enquanto o País passa pelo pior momento da pandemia, com 

picos de mortes, a situação da economia se agrava. Para a economista Isabela Tavares, 

especialista em crédito da Tendências Consultoria Integrada, as ações do governo 

federal para manter a renda das famílias em 2020 contribuíram para segurar as dívidas 

e a inadimplência. Com o fim de parte dos auxílios, na virada de 2020 para 2021, 

cresceu a pressão sobre o orçamento das famílias. 

As dívidas bancárias são outro ponto de pressão. Os dados mais recentes do BC 

mostram que, por ora, a inadimplência segue em níveis controlados, tanto para 

famílias quanto para empresas. Em fevereiro, a inadimplência atingiu 4,1% entre as 

famílias e 1,6% nas empresas. Os dados consideram o crédito livre, que excluem 

financiamentos com dinheiro do BNDES e da poupança (como o crédito imobiliário). 

Mas a situação não é confortável. Isso porque o BC só considera como 

inadimplência os atrasos de mais de 90 dias. No ano passado, os bancos promoveram 

renegociações de dívidas e deram carência para o pagamento de prestações, o que fez 

o indicador cair no segundo semestre. Em 2021, os atrasos já começam a crescer. O BC 

aponta que, em fevereiro, os atrasos entre 15 e 90 dias – ou “pré-inadimplência – 

chegam a 3,65% (famílias) e 1,69% (empresas). Em dezembro, os porcentuais eram de 

3,24% e 1,52%, respectivamente. 

(12/04/2021)
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janeiro de 2021. O valor é quase 7% inferior ao do mesmo período de 2020. 

Dívidas em patamares recordes, atrasos em pagamentos, inflação alta e renda 

achatada. Estes são apenas alguns dos pontos de pressão sobre famílias e empresas 

brasileiras em 2021. Enquanto o País passa pelo pior momento da pandemia, com 

picos de mortes, a situação da economia se agrava. Para a economista Isabela Tavares, 

especialista em crédito da Tendências Consultoria Integrada, as ações do governo 

federal para manter a renda das famílias em 2020 contribuíram para segurar as dívidas 

e a inadimplência. Com o fim de parte dos auxílios, na virada de 2020 para 2021, 

cresceu a pressão sobre o orçamento das famílias. 

As dívidas bancárias são outro ponto de pressão. Os dados mais recentes do BC 

mostram que, por ora, a inadimplência segue em níveis controlados, tanto para 

famílias quanto para empresas. Em fevereiro, a inadimplência atingiu 4,1% entre as 

famílias e 1,6% nas empresas. Os dados consideram o crédito livre, que excluem 

financiamentos com dinheiro do BNDES e da poupança (como o crédito imobiliário). 

Mas a situação não é confortável. Isso porque o BC só considera como 

inadimplência os atrasos de mais de 90 dias. No ano passado, os bancos promoveram 

renegociações de dívidas e deram carência para o pagamento de prestações, o que fez 

o indicador cair no segundo semestre. Em 2021, os atrasos já começam a crescer. O BC 

aponta que, em fevereiro, os atrasos entre 15 e 90 dias – ou “pré-inadimplência – 

chegam a 3,65% (famílias) e 1,69% (empresas). Em dezembro, os porcentuais eram de 

3,24% e 1,52%, respectivamente. 

5 
 

Dados da Febraban indicam que, de março a dezembro de 2020, as 

renegociações somaram R$ 971,5 bilhões. O valor das parcelas suspensas somou R$ 

146,7 bilhões. Em 2021, essa fatura poderá ter de ser paga. Mas, agora, os bancos não 

têm à disposição um mecanismo que facilitou as negociações em 2020, quando o 

governo desobrigou a realização de provisões para perdas ao renegociar débitos.  

Em meio às dificuldades para pagar dívidas, famílias e empresas enfrentam a 

escalada da inflação. O IGP-M, o “índice do aluguel” da FGV, acumula alta de 31% nos 

12 meses até março. O IPCA – índice oficial de inflação – também está em aceleração. 

Em março, a alta acumulada em 12 meses atingiu 6,1%. Preocupado com o avanço dos 

preços, o BC elevou a taxa Selic de 2% para 2,75% ao ano. Só que o juro mais alto 

aumenta o custo de quem luta para quitar dívidas. 

Enquanto os produtos sobem de preço, a renda segue achatada. O IBGE mostra 

que a massa de rendimento do trabalho somou R$ 211,4 bilhões no trimestre 

encerrado em janeiro de 2021. O valor é quase 7% inferior ao do mesmo período do 

ano anterior. 

Para o economista Mauro Schneider, da MCM Consultores, a situação 

econômica em 2021 não é necessariamente pior do que a de 2020. O problema é que 

o governo tem espaço menor no Orçamento para medidas de auxílio. “Com as famílias 

ocorre a mesma coisa. Quem estava em boa condição tinha reservas no ano passado”, 

diz. “Mas parte desses recursos também foi consumida.” Apesar de a dívida bruta 

brasileira estar próxima de 90% do PIB, Schneider diz não descartar auxílios 

emergenciais mais “gordos”. “Tudo depende da vontade política em questões ligadas a 

gastos públicos. Olhando os números no detalhe, seria possível gastar mais em auxílios 

se o governo realocasse verbas hoje em destinos questionáveis.” 

 

Cautela aumenta, mas 55% apostam na alta de ações 
Broadcast 

Parte do mercado financeiro elevou a perspectiva de baixa para o Ibovespa na 

próxima semana, muito embora a maioria dos que responderam ao Termômetro 

Broadcast Bolsa ainda acredite em um viés de alta. O porcentual que projeta baixa 

para as sessões de negócios dos próximos cinco dias úteis subiu a 27,27%, de 22,22% 
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dos respondentes na comparação com a pesquisa anterior. Já a previsão de ganhos, 

ainda amplamente majoritária, perdeu fôlego, passando de 55,56% para 54,55%. Por 

causa do aumento do pessimismo, os que acreditam na estabilidade agora somam 

18,18%, ante 22,22%. Nesta semana, a Bolsa subiu 2,10%. O Termômetro Broadcast 

Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o 

comportamento do Ibovespa na semana seguinte. 

Na próxima semana, no Brasil, os investidores devem focar nos dados de 

atividade econômica de fevereiro, como as pesquisas de varejo e de serviços, 

divulgadas pelo IBGE. O mercado acompanha as indefinições quanto ao Orçamento. A 

equipe econômica espera vetos do presidente Jair Bolsonaro, que sofre pressão da alta 

cúpula do Congresso para deixar o texto como está. Já no exterior, os olhares se 

voltam para a divulgação do PIB da China e também para os dados de inflação ao 

consumidor nos EUA. 

De acordo com o Departamento Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco, 

as perspectivas para a economia global têm ficado cada vez mais positivas, a despeito 

dos riscos de curto prazo para a atividade econômica em algumas regiões. Se por um 

lado, as expectativas para o ritmo de vacinação e a manutenção de estímulos de 

política econômica são os vetores positivos, por outro, os riscos baixistas estão 

associados principalmente à pandemia, com eventuais surgimentos de novas variantes 

do vírus e atrasos na logística de distribuição de imunizantes em algumas regiões. 

 

Portos amazônicos assumem a ponta na exportação de grãos 
O Estado de S. Paulo 

Pela primeira vez, os portos do “Arco Norte”, na região amazônica, se 

igualaram, em 2020, aos gigantes do Sul e do Sudeste do País como destino do 

escoamento da produção nacional de grãos: 50% cada. Com média de avanço anual de 

4%, a expectativa é de que em 2021 a movimentação nesses portos ultrapasse a do 

restante do País. A melhora das condições de tráfego na rodovia BR-163 e a 

interligação com a hidrovia do Rio Tapajós agilizaram o transporte das cargas que 

partem do Centro-Oeste. Melhorias também foram feitas na BR364, que vai até 

Rondônia, para se conectar à hidrovia do Rio Madeira. O fator fundamental, porém, 
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foram os investimentos privados em estruturas de armazenamento, transporte e 

transbordo de grãos. Com isso, a distância percorrida e o custo do transporte caíram 

pela metade. 

Pela primeira vez, os portos do chamado “Arco Norte”, localizados na região 

amazônica, desbancaram a preferência dos gigantes do Sudeste e Sul do País e se 

igualaram como destino dos grãos, com 50% cada, se considerada a movimentação 

portuária verificada em 2020 pelo agronegócio. A expectativa é que, neste ano, a 

movimentação nesses portos ultrapasse a do restante do País. Até dez anos atrás, 

terminais portuários de cidades como Itaituba, Santarém e Barcarena (PA), Santana 

(AP), Itacoatiara (AM) e Porto Velho (RO) eram tratados como “experiências” logísticas 

pela maior parte dos produtores de Mato Grosso, dada a precariedade – ou mesmo a 

inexistência – da infraestrutura de acesso aos terminais. Hoje, esses portos se 

consolidaram como alternativa a Santos (SP) e Paranaguá (PR). 

As informações da Antaq apontam que, em 2010, a movimentação nos portos 

do Arco Norte respondiam por apenas 23% da produção nacional de soja e milho. Em 

2015, essa participação já tinha saltado para 31%, até atingir 50% no ano passado. A 

maior parte dos grãos é exportada para a Ásia, seguida por Europa. Não é difícil 

entender por que o mapa logístico do agronegócio virou de ponta cabeça. Na última 

década o governo federal conseguiu, finalmente, dar condições razoáveis de 

trafegabilidade à BR-163, estrada que sai do Mato Grosso e segue até o Pará, onde 

passou a se ligar com a hidrovia do rio Tapajós. Melhorias também foram feitas na BR-

364, que segue até Rondônia, para se conectar à hidrovia do Rio Madeira. 

A partir dessas duas rotas que unem estrada e rios, a produção passou a 

acessar os terminais portuários amazônicos. O que mais pesou, porém, foram os 

aportes da iniciativa privada, que tratou de pôr dinheiro em estruturas de 

armazenamento, transporte e transbordo de grãos. O resultado foi imediato: redução 

da distância e do custo do transporte. 

É o que mostram os dados medidos pela Conab, órgão ligado ao Ministério da 

Agricultura. Hoje, o produtor que embarca a sua carga em um caminhão em Sorriso 

(MT), por exemplo, e despacha para o porto de Santos, tem de fazer uma viagem de 

2.171 km de extensão e pagar R$ 300 por tonelada de grão transportada. Ele pode até 

(12/04/2021)
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dividir esse percurso com o uso de uma ferrovia, a partir de Rondonópolis (MT), mas 

não verá o preço de seu frete mudar quase nada. Agora, se este mesmo produtor de 

Sorriso escolhe como destino o terminal portuário erguido em Miritituba, no município 

de Itaituba, no Pará, verá a sua distância encolher para 1.017 km até chegar à hidrovia 

do Tapajós, com um preço de R$ 160 por tonelada. É praticamente metade do preço e 

da distância. A partir de Miritituba, a produção entra em barcaças e, pela hidrovia, ao 

porto de Vila do Conde (PA) para, então, ganhar o mundo. 

Com mais alternativas de escoamento, o preço do frete caiu de forma geral. Em 

janeiro de 2020, uma tonelada de grãos que saía de Campo Novo (MT) para viajar 

2.210 km até o porto de Santos custava R$ 310. Um ano depois, essa mesma tonelada 

custa R$ 290. O mesmo comportamento de queda é visto em relação aos principais 

polos de produção do Mato Grosso, como Primavera, Rondonópolis e Querência. No 

Arco Norte, os preços caíram de forma ainda mais acentuada. Entre janeiro de 2020 e 

de 2021, a tonelada de grãos transportada de Sorriso a Miritituba viu seu frete reduzir 

em 16%, de R$ 190 para R$ 160. Quem partiu de Sorriso a Santarém (PA) pagou R$ 245 

no ano passado, mas agora desembolsa R$ 220. 

Tarso Veloso, analista da consultoria agrícola AgResource Brasil, sediada em 

Chicago (EUA), chama a atenção para o encurtamento dos prazos. “Vemos redução no 

valor e no tempo de viagem dos grãos que saem do Norte do Brasil, em comparação 

com as ofertas do Golfo dos Estados Unidos, que é o principal ponto de saída das 

exportações americanas. Com investimentos na infraestrutura, o Brasil vai continuar a 

ser o principal produtor agrícola mundial pelas próximas décadas, levando em conta a 

área agrícola já disponível e o clima propício.” 

A construção da ferrovia que ligue o Mato Grosso ao Pará, a chamada 

“Ferrogrão”, é vista pelos produtores como o passo crucial para ampliação do 

escoamento, dado o volume de produção do Mato Grosso previsto para os próximos 

anos. O projeto enfrenta resistências por causa de impactos ambientais e dentro do 

próprio setor ferroviário. Hoje, a única rota de saída ferroviária da produção se dá por 

meio das ferrovias da Rumo Logística, que controla a Malha Norte e Malha Paulista, 

trilhos que ligam o sul mato-grossense ao porto de Santos. 
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Empresas de logística respondem por parte dos investimentos 
O Estado de S. Paulo 

A mudança que hoje reduz o preço do frete e a distância para a exportação dos 

grãos é resultado de um investimento pesado feito por empresas de logística, 

produtores, tradings e demais empresários que decidiram apostar suas fichas no 

tabuleiro do escoamento nacional. 

Um levantamento de investimentos realizados nos terminais portuários do Arco 

Norte apontam que mais de R$ 5,2 bilhões foram injetados em 60 projetos de 

infraestrutura portuária na região desde 2014. Os dados foram compilados pelo 

Ministério da Infraestrutura. A cifra é conservadora, porque alguns empreendimentos 

não detalham seus investimentos. A lista inclui, ainda, 19 terminais públicos que foram 

concedidos à iniciativa privada desde 2017, os quais somam mais R$ 3,7 bilhões. 

Chega-se a R$ 8,9 bilhões em investimentos. 

Entre as dezenas desses investidores está a Amaggi, conglomerado que 

pertence ao ex-ministro da Agricultura Blairo Maggi. Até dez anos atrás, a soja que era 

produzida ou comercializada pela Amaggi saía do Mato Grosso com dois destinos: o 

Porto de Santos ou os terminais de Porto Velho (RO), no Rio Madeira, que alcançava 

após mais de 1,2 mil quilômetros de estrada, pela BR-319. Em meados de 2010, a 

Amaggi, que atua com a produção própria de grãos, como trading, vendendo a 

produção de terceiros, e logística, decidiu entrar pesado na nova rota do Tapajós. Em 

parceria com a Bunge, montou uma estrutura em Miritituba para receber a carga que 

subia pela BR-163, encurtando o caminho até Santarém. “ 

Hoje, a Amaggi comercializa 12 milhões de toneladas de grãos por ano. Metade 

dessa produção, diz Blairo, já sai pelo Arco Norte. “Mandamos 3 milhões de toneladas 

pelo Madeira e outros 3 milhões pelo Tapajós, que há poucos anos não existia como 

rota de transporte”. 

O executivo afirma que, nos últimos dez anos, Amaggi e Bunge investiram cerca 

de US$ 500 milhões na UniTapajós, empresa de logística que foi montada para apoiar o 

escoamento em Itaituba, até o porto de Vila do Conde, saída para o Atlântico. “O 

produtor viu cair o preço do frete rodoviário para chegar a esses portos do Pará. Ainda 

tem margem de frete que vai ser retirada, conforme aumentar essa eficiência.” 

(12/04/2021)
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Demanda por debêntures da Vale já supera R$ 12 bi 
Broadcast 

A demanda pelas debêntures da Vale que serão vendidas pelo BNDES já supera 

R$ 12 bilhões. Ou seja, mais do que o BNDES e a União têm em mãos. A oferta 

dependerá, no entanto, do preço que os investidores se dispuserem a pagar pelos 

papéis. O BNDES, à frente do processo, conta com o Bradesco BBI como coordenador 

líder e fixou o preço de R$ 59,70. Descontado o dividendo de R$ 2,76 por debênture, o 

preço base cai para cerca de R$ 57. As debêntures participativas da Vale foram 

emitidas na privatização da companhia, em 1997, e remuneram os investidores com as 

receitas de minério de ferro, principalmente de minas em Carajás. E ainda são 

perpétuas, ou seja, não vencem nunca. Bye, bye. O BNDES informou ao mercado 

inicialmente que venderia 142 milhões de debêntures, o equivalente a R$ 8,5 bilhões. 

Uma oferta de mais 72 milhões de debêntures, ou R$ 4,3 bilhões, será adicionada se 

houver demanda. No total, a operação soma o equivalente a 55% do volume emitido 

pela Vale. 
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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 

(12/04/2021)


