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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
20 DE ABRIL DE 2021 
 

Crise sanitária e risco fiscal seguram o dólar acima de R$ 5 
O Estado de S. Paulo 

A combinação dos riscos fiscal e político e a condução da crise sanitária 

provocada pelo coronavírus seguram o dólar em um nível elevado no País, apesar da 

existência de condições favoráveis para a queda, como a sobra de moeda americana 

por causa das exportações. Na sexta-feira, o dólar fechou com cotação em torno de R$ 

5,60.  

Na virada do ano, a expectativa do mercado era de que a perspectiva do início 

do ciclo de alta de juros pelo Banco Central (BC) e o boom de alta de commodities 

(produtos básicos, como petróleo, grãos e minério de ferro) contribuiria para a 

valorização da moeda brasileira. Mas esse movimento não aconteceu.  Economistas 

apontam que o dólar poderia estar abaixo de R$ 5 se não fosse o “caldo” de incertezas 

que ronda a economia brasileira em 2021. No dia 16 de abril, a moeda americana 

fechou em torno de R$ 5,60. 

 

 

Tem algo diferente no Brasil: sobram dólares e nem assim o valor da moeda 

americana cai. Isso é novo. O temor desses riscos também deve estar por trás da 

decisão dos exportadores brasileiros em deixar parte dos dólares obtidos com a venda 

dos seus produtos fora do País. Estratégia que é legal, mas que tem sido acompanhada 
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com atenção pelos especialistas para entender o seu impacto no comportamento da 

taxa de câmbio no Brasil. 

Estima-se no mercado que os exportadores têm pelo menos US$ 40 bilhões de 

receitas de exportação que não foram trazidas para o Brasil. Se esse dinheiro tivesse 

entrado no País, o dólar deveria estar mais baixo. O saldo comercial é grande, mas o 

saldo de compra e venda de câmbio no mercado é menor. “Tem muita gente encucada 

com isso. Eu acho que está associado à incerteza. Melhor deixar lá fora do que trazer 

para aqui”, avalia o economista José Roberto Mendonça de Barros, ex-secretário de 

Política Econômica do Ministério da Fazenda.  

Com décadas de experiência em comércio exterior e setor agrícola, Mendonça 

de Barros diz que é a primeira vez no Brasil que o real não se valoriza num cenário de 

commodities fortes, de alta do saldo da balança comercial e perspectiva de superávit 

nas contas externas. Um movimento de valorização do real teria que ter reduzido em 

pelo menos R$ 0,20 o dólar, colocando a cotação abaixo de R$ 5,50, segundo ele. 

O que pesa no clima de incertezas não é somente o ruído fiscal, que piorou com 

o impasse político após a aprovação do Orçamento de 2021 com a questão do “teto 

furado”, mas a forma como o governo Bolsonaro tem lidado com a pandemia e a 

vacinação. Nitidamente a economia brasileira está enfraquecendo, após a perspectiva 

de recuperação mais forte em 2021, com a má condução do Brasil no enfrentamento 

do agravamento da doença. O que muitos se perguntam agora é: quando é que vai 

melhorar a covid-19? Qual é o fluxo de vacinas? Para onde vai a vacinação? 

Houve uma elevação do ruído político porque o governo ficou mais 

enfraquecido e terá de enfrentar a CPI da covid no Senado e ameaças de o presidente 

Bolsonaro perder apoio da coalizão do Centrão, a depender do desfecho da crise do 

Orçamento. Dois fatores podem aliviar o câmbio: o aumento da vacinação para 1,5 

milhão de pessoas por dia e a recuperação econômica no segundo semestre. Mesmo 

assim, não se espera um recuo do dólar muito maior. A última pesquisa Focus do 

Banco Central, mostrava o câmbio fechando 2021 em R$ 5,37.  

Para o ex-presidente do BC, Gustavo Loyola, é o pessimismo maior em relação 

ao Brasil que não tem permitido que o real se aprecie. “Mas é tudo volátil porque 

existe toda essa dúvida agora em relação à sanção do Orçamento e a própria 

(20/04/2021)
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articulação política do governo”, avalia. Ele destaca o efeito do câmbio na inflação, que 

pressiona os juros. Loyola diz que o Brasil hoje é um País visto sob o prisma negativo e 

que “ninguém quer apostar no momento”. “Se formos para um cenário mais tranquilo 

o real poderia ficar em torno de R$ 5,50 ou um pouco menos até. Com a incerteza 

política, não faço essa aposta”. 

Ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy tem avaliação mais otimista. Para ele, o 

BC tem indicado que há vários fatores sobre o câmbio que estavam presentes no ano 

passado e que são se vê mais, como o overhedge dos bancos (proteção extra dos 

ativos em moeda estrangeira dos bancos), pagamento de dívidas pelas empresas e a 

saída de investidores estrangeiros do País. Para ele, as exportações que foram bem em 

2020 serão muito melhores este ano. 

 

Câmbio ‘justo’ seria na faixa de R$4,60, afirma especialista 
Broadcast 

Não tem nem 10 dias que o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a 

taxa de câmbio de equilíbrio no Brasil deveria estar em torno de R$ 4,50. A fala foi 

feita na esteira da pressão política sobre o governo para aumentar a vacinação. 

Guedes disse que o dólar vai cair, nos próximos três ou quatro meses, com a 

aceleração da vacinação em massa e retomada da economia. Um ano antes uma outra 

declaração do ministro ficou marcada: disse que a cotação do dólar poderia ir a R$ 5 

caso fosse feita “muita besteira”. 

Segundo o economista do Ibre/FGV Livio Ribeiro, especialista em modelos 

econômicos para entender o comportamento do real frente ao dólar. Num desses 

modelos, que leva em conta uma avaliação dos fundamentos de longo prazo, o câmbio 

“justo” para o final do ano passado era de R$ 4,60, próximo ao citado por Guedes. Para 

Ribeiro, a taxa de câmbio no Brasil está desalinhada também por razões que ele 

classifica de “idiossincráticas”. Ou seja, características ao Brasil que vão além do risco 

fiscal e os problemas com o Orçamento de 2021. “Podemos elencar um rosário delas”, 

diz. Na lista, o economista aponta desde a gestão da pandemia, a questão ambiental e 

até mesmo o recente intervencionismo nas empresas estatais de capital misto, como a 

Petrobrás e o Banco do Brasil. Esse desalinhamento da cotação do real frente ao real 
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também pode ser observado em comparação do real a outras 14 moedas de países 

emergentes, África do Sul, Turquia, Hungria, Polônia, Chile, México e Argentina. “O 

Brasil está muito mais perto da classe de países emergentes. Está sempre na pior 

turma”, afirmou. 

Um recente relatório do BTG chamou atenção por causa das suas projeções de 

câmbio. O banco elevou a cotação do câmbio de R$ 5,00 para R$ 5,60 em 2022 por 

causa da deterioração do cenário doméstico. Já a taxa de câmbio no fim de 2021 subiu 

de R$5,20 para R$5,40. 

 

Dólar mais caro vira pesadelo para parte da indústria 
O Estado de S. Paulo 

A forte valorização do dólar, que já subiu mais de 7% este ano em relação ao 

real, após alta de quase 30% em 2020, é um pesadelo para boa parte da indústria. Isso 

ocorre por causa do aumento de custos que a moeda americana provoca, seja pela 

importação direta de matérias-primas e componentes ou pelo fato de os insumos 

usados, mesmo que produzidos localmente, serem cotados a preços do mercado 

internacional. 

Esse equilíbrio de forças entre benefícios e prejuízos ocasionados pela alta do 

dólar depende, no entanto, do peso das exportações em cada negócio. Fabricantes de 

calçados e frigoríficos de aves e suínos, por exemplo, que vendem grande parte da 

produção para o mercado externo estão conseguindo se sair bem neste momento de 

câmbio pressionado, pois embolsam receita em dólar. 

Empresas de setores que usam insumos importados, mas são voltadas para o 

mercado doméstico, como fabricantes de eletroeletrônicos e medicamentos, estão 

sendo penalizadas pelos aumentos de custos sem ter a contrapartida do faturamento 

em moeda estrangeira. Neste caso, a saída é buscar alternativas para compensar as 

perdas de margens. 

Na indústria de medicamentos, onde 90% das matérias-primas são importadas 

e os preços dos remédios são controlados pelo governo, há empresas que resolveram 

deixar de fabricar determinados itens porque não querem operar com prejuízo, conta 

o diretor executivo da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais (Alanac), 

(20/04/2021)
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O Estado de S. Paulo 

A forte valorização do dólar, que já subiu mais de 7% este ano em relação ao 

real, após alta de quase 30% em 2020, é um pesadelo para boa parte da indústria. Isso 

ocorre por causa do aumento de custos que a moeda americana provoca, seja pela 

importação direta de matérias-primas e componentes ou pelo fato de os insumos 

usados, mesmo que produzidos localmente, serem cotados a preços do mercado 

internacional. 

Esse equilíbrio de forças entre benefícios e prejuízos ocasionados pela alta do 

dólar depende, no entanto, do peso das exportações em cada negócio. Fabricantes de 

calçados e frigoríficos de aves e suínos, por exemplo, que vendem grande parte da 

produção para o mercado externo estão conseguindo se sair bem neste momento de 

câmbio pressionado, pois embolsam receita em dólar. 

Empresas de setores que usam insumos importados, mas são voltadas para o 

mercado doméstico, como fabricantes de eletroeletrônicos e medicamentos, estão 

sendo penalizadas pelos aumentos de custos sem ter a contrapartida do faturamento 

em moeda estrangeira. Neste caso, a saída é buscar alternativas para compensar as 

perdas de margens. 

Na indústria de medicamentos, onde 90% das matérias-primas são importadas 

e os preços dos remédios são controlados pelo governo, há empresas que resolveram 

deixar de fabricar determinados itens porque não querem operar com prejuízo, conta 

o diretor executivo da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais (Alanac), 
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Henrique Tada. Outras farmacêuticas tentam compensar a pressão de custos 

provocada pelo câmbio aumentando a escala de produção de um mix de 

medicamentos. “Sempre o reajuste autorizado pelo governo foi inferior aos custos, 

mas agora piorou porque o câmbio está alto”, diz o executivo. 

No segmento de eletroeletrônicos, onde boa parte dos componentes são 

importados, a pressão do dólar é visível. Em 12 meses até março, os preços ao 

consumidor de televisores, equipamentos de som e itens de informática acumulam 

alta de quase 23%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). No 

mesmo período, a inflação geral aumentou 6,1%. 

A Multilaser, uma das maiores indústrias nacionais de eletroeletrônicos, que 

fabrica tablets, televisores, computadores, entre outros, registrou aumento de mais de 

40% nos custos nos últimos meses por conta do câmbio e da escassez de 

componentes, como chips de memórias. “Não repassamos integralmente esses custos, 

no entanto isso não assegura um aumento inexpressivo na ponta, já que a pressão é 

muito alta”, diz o presidente da empresa, Alexandre Ostrowiecki. Para contrabalançar 

a retração nas vendas que os aumentos de preços podem provocar, Ostrowiecki conta 

que a companhia está desenvolvendo linhas de produtos mais simples e competitivas 

para caber no bolso do consumidor. 

José Jorge do Nascimento, presidente da Eletros, associação que reúne os 

fabricantes de eletroeletrônicos, explica que as indústrias estão repassando os 

aumentos de custos para os preços porque não têm como absorvê-los. Apesar da 

situação complicada, ele ressalta que as companhias do setor não pensam em ajustar a 

produção e o emprego. Mesmo com a demanda fraca neste momento, os fabricantes 

enxergam uma recuperação do consumo no segundo semestre, com o avanço da 

vacinação. 

Apesar do peso da alta do dólar nos custos de vários componentes e matérias-

primas, fabricantes de calçados e frigoríficos que vendem para o exterior parcela 

significativa da produção conseguem obter ganhos com o avanço do câmbio. 

O Grupo Dok, fabricante de calçados femininos e infantis das marcas Ortopé, 

Dok e Dijean, com unidades em Birigui (SP) e em Frei Paulo (SE), viu dobrar no último 

ano a fatia das exportações na produção de 16 mil pares por dia. Hoje a empresa 
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exporta 16% da produção. “Esse resultado é por conta do desabastecimento que 

houve no mercado externo em razão da pandemia e da alta do dólar”, diz o diretor de 

Negócios, Otávio Facholi. Ele conta que desde o ano passado a empresa tem sido 

afetada pela retração nas vendas domésticas por causa da covid 19 e as exportações 

para 25 países, a maioria da América Latina, têm contribuído para manter as duas 

fábricas em funcionamento. Juntas, elas empregam 1,3 mil trabalhadores. 

O cenário de alta do câmbio também é favorável para frigoríficos de aves e 

suínos, mas apenas para aqueles que têm parcela significativa da produção voltada 

para exportação. Ricardo Santin, diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína 

Animal (ABPA), observa que a alta do câmbio foi boa para os frigoríficos que são 

grandes exportadores “porque deu mais competitividade aos produtos, apesar dos 

custos malucos”. 

Pressionado pelo milho e pelo farelo de soja, commodities cotadas em dólar 

que são a base da alimentação de suínos e frangos, o custo de produção dessas carnes 

subiu, em média, 45% em 12 meses. Essa alta afetou os frigoríficos voltados ao 

mercado doméstico, onde há hoje empresas que operam no vermelho. Santin diz que 

não é possível dizer qual é a posição geral do setor. “Depende da representatividade 

das exportações na produção de cada um. Para quem exporta muito foi maravilhoso.” 

Em março, as vendas externas de frango e suínos superam a meta mensal de 500 mil 

toneladas estabelecida pelo setor. Foram 109 mil toneladas de suínos e 396 mil 

toneladas de frango. “Essa marca foi atingida muito em função do câmbio.” 

 

Descasamento entre a alta do preço de alimentos no varejo e 

do custo da agroindústria 
Broadcast 

 O descompasso entre o aumento da despesa com commodities agrícolas e o 

reajuste limitado dos preços dos alimentos acende o sinal vermelho para as 

agroindústrias, diz a consultoria de empresas Alvarez&marsal. O principal alerta, diz 

Marcos Haaland, diretor da consultoria especializado em agronegócio, é o 

descasamento entre a alta do preço de alimentos no varejo e do custo da 

7 
 

agroindústria. Enquanto no primeiro caso o avanço foi de 15% em um ano, no segundo 

avançou mais de 50%. “Vemos com preocupação especialmente frigoríficos focados no 

mercado interno que não conseguem repassar o aumento dos custos ao produto final 

no nível ideal.” O primeiro impacto já observado pelas agroindústrias é a redução dos 

lucros, diz a consultoria. Em um segundo momento, esse cenário adverso pode levar 

empresas de alimentos a reestruturar a operação por meio de renegociação de dívidas, 

recuperação judicial, fusões e aquisições e até fechamento de unidades. “Esse 

movimento tende a se intensificar no segundo semestre”, diz. 

 

Inflação mais alta para todas as faixas de renda 
Broadcast 

A inflação se acelerou para todas as faixas de renda. É uma mudança no 

impacto da alta dos preços sobre os orçamentos familiares. Até há pouco, por causa do 

aumento mais acentuado dos alimentos do que o dos demais itens que compõem o 

IPCA do IBGE, a inflação era mais alta para as classes de renda que gastam 

proporcionalmente mais com o custo da comida na mesa do que para as demais. 

Sofriam mais as classes de renda baixa e muito baixa, na classificação feita pelo Ipea na 

montagem de seu indicador mensal. 

A inflação se acelerou no segundo semestre do ano passado, até alcançar em 

dezembro sua variação mensal mais alta do período, de 1,35%. Mas, por causa da alta 

bem mais acelerada dos preços dos alimentos, ela vinha sendo mais acentuada para as 

classes de renda baixa e muito baixa. Depois de ter caído para 0,25% em janeiro, a 

variação do IPCA vem se acentuando, tendo alcançado 0,93% em março. Como já 

ocorrera em fevereiro, também em março a aceleração afetou todas as classes de 

renda, de acordo com a nova Carta de Conjuntura do Ipea. 

Ao contrário do que se observou no segundo semestre do ano passado, quando 

o impacto era mais acentuado nos orçamentos das famílias mais pobres, em março as 

maiores inflações foram registradas nos segmentos de renda média (de 1,09%) e de 

renda média-alta (1,08%). Para as famílias de renda muito baixa e baixa, a inflação foi, 

respectivamente, de 0,71% e 0,85%. A desaceleração dos preços dos alimentos e a alta 

mais expressiva dos combustíveis são as causas dessa mudança da inflação por classe 
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de renda. No mês passado, os combustíveis subiram 11,2%, o que afetou todas as 

classes, pois subiu todo o grupo transportes. 

Para as famílias de renda mais alta, a inflação passou de -0,21% em março de 

2020 para 1,0% no mês passado. Embora a pressão dos alimentos sobre os orçamentos 

das famílias mais pobres tenha diminuído de maneira acentuada, o efeito acumulado 

da alta dos meses anteriores ainda corrói mais as finanças desse grupo de renda. 

Enquanto a inflação de 12 meses dos mais ricos é de 4,67%, a dos mais pobres alcança 

7,24%. 

 

Mubadala quer o controle da Braskem 
Broadcast 

O fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos, Mubadala, já negocia com a 

Odebrecht, rebatizada Novonor, a compra de sua fatia de 50,1% na Braskem. A venda 

da participação, dada como garantia a empréstimos tomados pelo grupo, está prevista 

no plano de recuperação judicial da Odebrecht. Para o Mubadala, que também está 

negociando com a Petrobras a compra da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), a 

aquisição da petroquímica viria em boa hora. A Petrobras é detentora do restante da 

Braskem e a impressão de fontes a par do caso é de que não deve se opor ao 

desinvestimento. Espera-se que a holandesa LyondellBasell retome as negociações 

pela mesma fatia. Em 2019, desistiu da compra no último minuto, por conta dos 

problemas com o acidente em Maceió. Procurada, a Novonor afirmou ser possível 

"que compradores diferentes tenham mais interesse em alguns ativos do que em 

outros, mas que o objetivo é vender a participação da Novonor na empresa 

consolidada." 

Pelo tamanho da Braskem, analistas comentam que a venda de toda a 

petroquímica para um consórcio, envolvendo tanto empresas internacionais quanto 

nacionais e fundos de investimentos, seria uma boa solução. Cada um ficaria com a 

parte que mais interessa. Por exemplo, Mudabala levaria os ativos da empresa no 

Nordeste, onde está a RLAM; e Ultrapar, que já mostrou interesse na compra de uma 

refinaria da Petrobras no Rio Grande do Sul, compraria os ativos naquela região. 

(20/04/2021)
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Analistas ponderam que tanto Mubadala quanto LyondellBasell têm dinheiro e 

capacidade de gestão para comprar sozinhas a Braskem inteira. Na Bolsa, a 

mineradora é avaliada em cerca de U$$ 7 bilhões. Nem tanto quanto valia quando a 

Lyondell apresentou sua proposta. À época, a petroquímica tinha valor de mercado de 

aproximadamente US$ 10 bilhões. 

Crescimento dos Serviços 
Folha de São Paulo 

Foi só afrouxar as restrições sociais um pouquinho, em fevereiro passado, e o 

setor de serviços registrou alta de 3,7% em relação a janeiro. O resultado inesperado 

divulgado pelo IBGE, e contrasta com o da indústria, que caiu 0,7%, e o comércio, que 

cresceu apenas 0,6% no mesmo mês. Segundo a PMS (Pesquisa Mensal de Serviços) do 

instituto, o setor registra nove meses seguidos de taxas positivas, com crescimento 

acumulado de 24% que supera a queda de 18,6% do período março a maio de 

2020.  Impulsionado pelas demandas do ecommerce e das exportações, o segmento 

de transportes, serviços auxiliares a transportes e correio cresceu 4,4%, maior índice 

da série iniciada em janeiro de 2011.  O segmento de serviços às famílias (restaurantes, 

entretenimento e hospedagem) cresceu 8,8% ante janeiro deste ano, mas ainda ficou 

23,7% abaixo do nível de fevereiro de 2020. E a volta das restrições contra a pandemia 

deve derrubar de novo o índice em março. 

 

A evolução das vendas reais dos supermercados 
Broadcast 

A recuperação das vendas de supermercados está perdendo força. Também 

nesse segmento essencial para assegurar a comida na mesa dos brasileiros a atividade 

dá indicações de desaceleração. As causas são basicamente as mesmas que afetam os 

negócios e o emprego em outras áreas, mas, no caso das vendas das redes de varejo 

de alimentos e de lojas de atacado para o consumidor, elas podem ter efeito mais 

notável. 

O fim do pagamento do auxílio emergencial em dezembro de 2020 e o 

agravamento da pandemia, que exigiu medidas de restrição à circulação de pessoas e a 
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atividades com atendimento presencial, podem ter afetado os resultados das vendas 

de supermercados, hipermercados e lojas de atacarejo em março. Mesmo com o 

reinício, há pouco, do pagamento do benefício emergencial, também as vendas de 

abril podem ter desempenho fraco. 

Em março e abril, o acesso às lojas foi limitado em muitas regiões, como 

lembrou o vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Marcio 

Milan, ao comentar os resultados consolidados das vendas em fevereiro. Segundo 

Milan, parte das lojas não estava preparada para o atendimento online, o que 

prejudicou suas vendas. E mesmo as compras por meio eletrônico tendem a ser 

menores do que as presenciais, porque parte dos consumidores também não está 

ainda acostumada a esse tipo de atendimento. O efeito desses eventos deve aparecer 

nos resultados de março e de abril. Em fevereiro, as vendas foram 5,18% maiores, em 

valores reais, do que as de um ano antes, de acordo com a Abras. Na comparação com 

janeiro, porém, houve queda expressiva, de 6,75%. A redução na comparação com o 

mês anterior se deve, como explicou a Abras, ao fato de que fevereiro teve menos dias 

úteis do que janeiro. Além disso, neste ano não houve festejos de carnaval, que 

ocorreriam em fevereiro, e carnaval costuma ser um bom momento para as vendas. 

O resultado acumulado do primeiro bimestre do ano ainda é animador, com 

alta real de 7,57% sobre as vendas dos dois primeiros meses de 2020. É possível que as 

cadeias de atacado tenham puxado o crescimento. Apesar da perda de velocidade em 

março e abril, a Abras mantém a projeção de alta real de 4,5% nas vendas deste ano, 

na comparação com 2020. 

 

Prévia do PIB do BC tem 10ª alta seguida 
Broadcast 

A atividade econômica brasileira avançou pelo décimo mês consecutivo e teve 

alta de 1,7% em fevereiro, na comparação com o mês anterior, segundo dados 

divulgados ontem pelo Banco Central. O número foi calculado após ajuste sazonal, 

uma espécie de compensação para comparar períodos diferentes. Em janeiro, o 

avanço havia sido de 1,25% (dado revisado). 

(20/04/2021)
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Os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre a economia, percebidos em 

fevereiro do ano passado, se intensificaram em todo o mundo a partir de março. Para 

conter o número de mortos, o Brasil adotou o isolamento social em boa parte do 

território, o que afetou a atividade econômica. Os efeitos negativos foram percebidos 

principalmente em março e abril de 2020. Após esse período, o IBC-BR passou a reagir. 

Mas com a segunda onda, registrada com mais intensidade a partir de março 

de 2021, analistas indicam que deve haver novo impacto na atividade. O indicador 

mostra uma economia que segue em um ritmo similar ao do fim de 2020, mesmo com 

o término – temporário – de medidas de estímulo, como o auxílio emergencial. Essa é 

a avaliação do economista sênior do Banco ABC Brasil, Daniel Xavier. No entanto, diz 

ele, a surpresa em fevereiro e as melhores indicações para o primeiro trimestre não 

mudam o fato de que a economia deve “sofrer” no segundo trimestre. Para o período, 

Xavier estima queda de 1,0% do PIB. Contudo, o cenário é bom para o segundo 

semestre, com o avanço da vacinação, avalia. 

A XP Investimentos projeta uma forte queda em março, de 5,70%, como reflexo 

do lockdown em vários Estados. Para o primeiro trimestre, a expectativa é de 

expansão de 1,00%, já sem efeitos sazonais. A projeção para o PIB de 2021 é de 

expansão de 3,20%, após queda de 4,10% em 2020. “Nosso cenário embute uma visão 

construtiva para o 2.º semestre. O progresso da vacinação contra a covid-19 – 

esperamos idosos e profissionais da saúde imunizados até o início de junho – e a 

reabertura gradual da economia compõem o prognóstico de retomada do 

crescimento”, explica em nota Rodolfo Margato, economista da XP. 
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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 
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