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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
22 DE ABRIL DE 2021 
 

Julgamento do STF pode eliminar proteções fundamentais da 

Lei de Patentes, com efeitos imediatos 
O Estado de S. Paulo 

Está na pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) o julgamento da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade número 5.529, encaminhada em 2016 pela Procuradoria-

geral da República (PGR) para alterar a Lei de Propriedade Industrial (LPI), também 

conhecida como Lei de Patentes. A ação pede a extinção do parágrafo único do artigo 

40 da LPI, que assegura um prazo mínimo de dez anos de vigência para as patentes de 

invenção a partir da data de concessão pelo Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (Inpi). 

A tese da PGR é de que o mecanismo representa uma extensão do prazo das 

patentes, o que é contestado pelos especialistas. “É uma visão distorcida, pois não se 

trata de uma extensão de prazo”, afirmou José Graça Aranha, diretor regional da 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi) no Brasil e ex-presidente do 

Inpi. “É bem claro que a lei prevê dois caminhos possíveis. A patente tem 20 anos de 

prazo a partir do depósito – ou seja, a partir do pedido junto ao Inpi – ou então tem 

dez anos a partir da concessão do pedido”, explicou. 

Inserido na Lei em 1996 como uma proteção para a demora da análise pelo 

Inpi, o dispositivo soava como uma precaução. O fato é que, com o tempo, o Inpi 

acumulou ineficiência. Mesmo com melhora nos últimos dois anos, o prazo médio de 

análise está em 8,8 anos – de tal forma que grande proporção dos processos passa dos 

dez anos. Há mais de 10 mil pedidos nessa situação – dos quais 329 já passaram de 20 

anos de análise. “A solução do problema não é retirar o dispositivo, e sim aumentar a 

eficiência do Inpi”, observou Graça Aranha. 

O julgamento estava inicialmente marcado para 7 de abril, mas foi adiado. 

Naquela data, contudo, o relator da ação, ministro Dias Toffoli, concedeu liminar 
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suspendendo parcialmente os efeitos do parágrafo único do artigo 40. Para o 

secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da 

Economia, Geanluca Lorenzon, também no evento, a questão deveria ser tratada pelo 

Poder Legislativo. “É quem tem legitimidade para fazer política pública, com os 

diversos setores da sociedade sendo ouvidos.” Ele ressaltou que a liminar reforça a 

sensação de insegurança jurídica, que vem causando prejuízos ao Brasil. “Estudos 

estimam um custo de R$ 180 bilhões por ano decorrente da insegurança jurídica no 

País”. 

O representante do Ministério da Economia também afirmou que a decisão de 

Toffoli se preocupou mais com os resultados que causaria do que com os fatos ou a 

legislação. “Nosso Judiciário sempre age com um fim consequencialista, e não baseado 

na melhor corrente consequencialista, que seria a análise econômica do direito. O 

presente processo não me parece ter sido instruído de nenhum número de evidências 

que demonstram um custo/benefício positivo a médio e longo prazo. O que nós temos 

aqui é uma decisão monocrática unilateral que pode gerar grande insegurança 

jurídica.” 

Otto Licks, advogado da Licks Attorneys, lembrou que, depois de 25 anos de 

vigência, a Lei de Patentes precisa mesmo passar por ajustes. “Em meados da década 

de 1990, não existia 5G, internet das coisas e tantas outras tecnologias que temos 

hoje. É normal que haja atualização. Mas o caminho esperado para isso é o 

Legislativo”, disse. 

A coordenadora-geral de Mecanização, Novas Tecnologias e Recursos 

Genéticos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sibelle Silva, 

também presente ao debate, enfatizou a importância do respeito à propriedade 

industrial. “É a regra do jogo, o alicerce do processo de pesquisa e inovação, do qual já 

somos tão carentes no Brasil.” 

Em sua decisão, o ministro Dias Toffoli antecipou o voto que dará no 

julgamento. Nele, o relator amplia o escopo e afirma que o parágrafo único do artigo 

40 da LPI não deve mais valer para nenhum pedido de patente a ser decidido pelo Inpi 

após o julgamento final.  

(22/04/2021)
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Além disso, a decisão teria efeitos retroativos em dois casos: para patentes de 

medicamentos e de itens ligados à saúde, que teriam prazos reduzidos ou seriam 

extintas; e para ações judiciais em curso que discutam a constitucionalidade do 

dispositivo. 

Se o voto for confirmado pelo pleno do STF no julgamento, cerca de 63% das 

patentes de fármacos e biofármacos e mais um número não especificado de patentes 

de equipamentos e de materiais de uso em saúde vigente no Brasil serão extintos ou 

terão prazos reduzidos. O voto não traz qualquer proteção para os pedidos em 

andamento, mesmo aqueles que já ultrapassaram dez anos de análise e que fariam jus 

ao prazo previsto no parágrafo único. 

Isso representaria umgolpe contra a inovação da economia brasileira. Atingiria 

em cheio projetos de novos produtos e serviços não apenas da iniciativa privada, em 

diversos setores da economia, mas das mais importantes universidades e instituições 

de pesquisa, como fica claro pela lista dos oito maiores detentores de patentes no 

Brasil. Além da Petrobras e da Embrapa, o seleto grupo é integrado por quatro 

universidades – Unicamp, USP, UFMG e UFRJ – e duas fundações de amparo à 

pesquisa, a de São Paulo e a de Minas Gerais. 

 

Arrecadação sobe 18,5% em março e bate recorde 
O Estado de S. Paulo 

Com o aumento na produção industrial e maior pagamento de tributos por 

empresas, a arrecadação de impostos e contribuições federais bateu recorde em 

março e no primeiro trimestre. Em março, a arrecadação federal somou R$ 137,9 

bilhões, um aumento real (descontada a inflação) de 18,5% na comparação com o 

mesmo mês de 2020. É o maior valor da série da Receita, que teve início em 1995. 

Já no primeiro trimestre, o recolhimento de impostos e contribuições somou R$ 

445,9 bilhões, também o maior volume para o trimestre da série. O montante ainda 

representa um avanço real de 5,6% na comparação com os primeiros três meses do 

ano passado. 

Apesar de os valores terem animado a equipe econômica, os dados do mês 

passado são referentes a fatos ocorridos ainda em fevereiro, cujo tributo foi recolhido 
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apenas em março. Dessa forma, os números ainda não foram afetados pela segunda 

onda da covid-19, que exigiu que novas medidas de restrição de circulação fossem 

adotadas em muitos Estados para evitar o colapso do sistema hospitalar. 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou o resultado da 

arrecadação em março e no primeiro trimestre deste ano, mas admitiu que a segunda 

onda da covid-19 pode ter impacto no nível de atividade. “O Brasil se levantou. Foi 

derrubado pela pandemia, mas se recuperou”, disse. Guedes. De acordo com a 

Receita, o comportamento da arrecadação de março e no primeiro trimestre decorre, 

entre outros fatores, de arrecadações extraordinárias do Imposto de Renda Pessoa 

Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (R$ 4 bilhões em março). Isso se 

deveu a operações de reorganização societária e ao desempenho de setores como 

siderurgia e mineração, que tiveram aumento no faturamento por conta da alta no 

preço das commodities e pela apreciação do dólar. 

Também houve ajuste nas previsões de lucros por parte do setor financeiro, 

refletidos no maior pagamento de impostos. Além disso, o câmbio e o aumento nas 

importações contribuíram para o maior recolhimento de impostos. 

Segundo o chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, 

Claudemir Malaquias, a arrecadação de abril também tem sido “satisfatória” e está 

dentro das expectativas do Fisco. Para o economista-chefe da Órama, Alexandre 

Espírito Santo, a “grata surpresa” em março indica que a atividade econômica não foi, 

no primeiro trimestre, tão fraca como se previa no mercado. “Para abril, a expectativa 

é de número mais fraco, já que passamos um mês praticamente dentro da pandemia”, 

completa o economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira. 

 

Sustentabilidade no setor de flores, frutas, legumes e verduras 

(FFLVS) 
Broadcast 

No Ano Internacional das Frutas e Vegetais, a Produce Marketing Association 

(PMA) vai apresentar, em evento online, programas inovadores do Chile, dos Estados 

Unidos e do México que melhoram o acesso a alimentos frescos, reduzem o 

(22/04/2021)
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desperdício e aumentam o consumo, conta à coluna Júnior Lucato, presidente do 

Conselho da PMA Brasil. A associação, que representa no mundo o setor de flores, 

frutas, legumes e verduras (FFLVS), promove dia 19 o workshop global “Desafio PMA – 

Construindo um mundo mais saudável”. 

No Brasil, a pandemia não comprometeu o consumo de FLVS, diz Lucato. 

“Neste primeiro trimestre não vimos uma euforia como ocorreu em 2020, mas 

seguimos num patamar estável”, diz. Mais do que o aumento do consumo em ano de 

crise econômica, porém, o desafio do setor hoje é o preço das embalagens, que 

representa 10% do custo de produção de FLV. “Subiu 32% neste ano e é difícil repassar 

a alta para o varejo”, afirma. 

 

Inovações no Mercado Financeiro 
Broadcast 

A Alef, empresa listada na B3 criada pelo Opportunity, será convertida em 

negócio inspirado no conceito "cheque em branco" - em que recursos captados são 

usados para adquirir participação em uma empresa sem que os investidores saibam o 

nome de início. A Alef é avaliada em apenas R$ 5 milhões, já que não chegou a ser 

operacional, e agora foi comprada por um investidor que vai capitalizar a companhia. A 

ideia é montar uma carteira de empresas de tecnologia a partir dela, que passa a se 

chamar Ybyrá. 

O sócio investidor da Ybyrá, Thiago Moura, ainda avalia se a capitalização será 

feita por meio de um follow-on ou de um "private placement", junto a um grupo 

fechado de investidores. Informalmente, family offices e fundos de fundos já estão 

sendo abordados. A ideia é levantar cerca de R$ 200 milhões em três a seis meses. Os 

recursos devem ser utilizados para aquisição de cinco empresas do setor de 

tecnologia. 

 

Computação quântica tem seu primeiro boom de startups 
Broadcast 

(22/04/2021)
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negócio inspirado no conceito "cheque em branco" - em que recursos captados são 

usados para adquirir participação em uma empresa sem que os investidores saibam o 

nome de início. A Alef é avaliada em apenas R$ 5 milhões, já que não chegou a ser 

operacional, e agora foi comprada por um investidor que vai capitalizar a companhia. A 

ideia é montar uma carteira de empresas de tecnologia a partir dela, que passa a se 

chamar Ybyrá. 

O sócio investidor da Ybyrá, Thiago Moura, ainda avalia se a capitalização será 

feita por meio de um follow-on ou de um "private placement", junto a um grupo 

fechado de investidores. Informalmente, family offices e fundos de fundos já estão 

sendo abordados. A ideia é levantar cerca de R$ 200 milhões em três a seis meses. Os 

recursos devem ser utilizados para aquisição de cinco empresas do setor de 

tecnologia. 

 

Computação quântica tem seu primeiro boom de startups 
Broadcast 

(22/04/2021)

(22/04/2021)
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Quarenta anos depois que o renomado físico Richard Feynman apresentou a 

ideia de um computador quântico, a tecnologia está começando a escapar dos 

laboratórios acadêmicos para o mundo real. Várias empresas estão progredindo no 

desenvolvimento de computadores quânticos e vendendo acesso às máquinas por 

meio da nuvem. Estão surgindo iniciativas de software para escrever programas para 

essas novas e poderosas máquinas. 

“Estamos vendo o nascimento de um novo campo da tecnologia. É como se 

estivéssemos quando o transistor estava sendo inventado”, diz David Awschalom, 

físico da Universidade de Chicago. Empresas como IBM, Google, Honeywell e IonQ 

estão fazendo progresso no aproveitamento de qubits, a menor unidade de 

processamento de uma máquina quântica, para computadores em estágio inicial, 

alguns dos quais os usuários podem acessar online. A IBM tem cerca de 20 

computadores quânticos conectados à nuvem e está oferecendo acesso gratuito à 

metade deles para que os pesquisadores e o público possam experimentá-los. 

A Amazon Web Services e a Microsoft recentemente começaram a oferecer 

acesso por nuvem a computadores quânticos construídos pela IonQ e outras 

empresas.  

A disponibilidade dos computadores está ajudando a iniciar novos 

empreendimentos de software para escrever códigos para as máquinas. Outros 

empresários estão criando empresas para desenvolver sensores quânticos e 

equipamentos de comunicação. A área de Chicago já é um centro de tecnologia 

quântica, servindo de base para três dos oito centros de pesquisa quântica financiados 

pelo governo federal e lançados no ano passado. Agora a cidade pretende ser o centro 

do cenário das startups. 

Fred Chong, que dirige um grupo financiado pelo governo federal que está 

desenvolvendo novos algoritmos, diz que, embora os computadores quânticos estejam 

começando a aparecer, “ainda existe pouca coisa no lado dos softwares”. 

O desafio para os desenvolvedores de software, diz ele, é projetar programas 

que funcionem “para máquinas quânticas imperfeitas” e que estejam “cientes da física 

das máquinas”. O interesse dos investidores pela área vem crescendo. A IonQ, sediada 

em Maryland, fundada pelos físicos Chris Monroe e Jungsang Kim em 2015, levantou 
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recursos de vários fundos de investimento – como o Breakthrough Energy Ventures, o 

fundo apoiado por Bill Gates que investe em tecnologias relacionadas à energia limpa. 

ColdQuanta, outro empreendimento, com sede no Colorado, espera levantar recursos 

em financiamento de investidores no curto prazo, afirma Dan Caruso, presidente da 

empresa. “Eu comparo o que está acontecendo com a tecnologia quântica com o que 

aconteceu com a internet no início dos anos 90”, diz ele. “A tecnologia quântica está 

deixando de ser uma coisa sobre a qual a maioria das pessoas nunca ouviu falar para 

viver uma rápida transição a fase comercial.” 

 

 

BID lança linha de US$ 1 bi para ‘Brasil mais digital’ 
O Estado de S. Paulo 

O BID aprovou uma linha de crédito de US$ 1 bilhão para financiar projetos que 

melhorem a digitalização e a conectividade no Brasil. O objetivo é impulsionar 

iniciativas que ampliem o uso de tecnologias na produção e na disponibilização de 

serviços públicos. Os recursos da linha “Brasil Mais Digital” poderão ser acessados por 

União, Estados e municípios, assim como pequenas empresas, por meio de bancos de 

fomento. Acelerar a transformação digital é considerado estratégico pelo BID e pelo 

governo brasileiro diante dos ganhos fiscais e sociais obtidos. Estimativas do Ministério 

da Economia mostram que cada R$ 1 investido na área gera R$ 18 de retorno, seja 

porque o governo reduz seu custo de operação, seja porque os cidadãos otimizam seu 

tempo e dinheiro ao ter acesso aos serviços por meio da internet. 

Os recursos da linha poderão ser aplicados em iniciativas relacionadas à 

infraestrutura digital, economia digital, serviços digitais de governos e fatores 

habilitadores (que incluem alfabetização digital, formação de pessoal e soluções de 

segurança). Além das condições facilitadas de acesso aos recursos, o BID fornecerá 

assistência técnica para assegurar a boa execução dos projetos. Os empréstimos 

poderão ser pagos em 25 anos (com cinco anos de carência) e têm taxas de juros de 

1,29%. Para acessar, os governos ou as empresas deverão apresentar um projeto, que 

será analisado pelo BID. Caso a demanda se mostre maior que o valor inicialmente 

disponibilizado, a linha poderá ser ampliada, diz Morgan Doyle, representante do BID 

(22/04/2021)
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no Brasil. “A transformação digital é um dos nossos eixos de trabalho. É uma das 

prioridades para lançar as bases da recuperação e do crescimento de longo prazo”. 

Segundo ele, os recursos ajudarão o Brasil a reduzir o gargalo que existe hoje 

em termos de infraestrutura de conectividade. Estudo ainda inédito do BID mostra que 

seriam necessários US$ 21,8 bilhões para suprir o déficit de conectividade no País. 

Hoje, 50,4% dos lares no Brasil têm acesso à banda larga fixa, sendo que um terço 

deles contam apenas com redes 2G e 3G, o que afeta a qualidade do serviço. O 

consumo de dados, por sua vez, equivale a apenas 23% da média dos países da OCDE, 

o clube de países que o Brasil deseja integrar. 

Nas estimativas do BID, atacar esse problema poderia contribuir com um 

crescimento do PIB em 6,53%, um aumento da produtividade de 5,36% e a criação de 

3 milhões de empregos diretos. “Estamos falando de uma mudança muito profunda, 

que é transversal para que distintas esferas de governo, setor privado, academia, 

façam parte”, diz Doyle.  

O secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luís Felipe 

Monteiro, afirma que o desejo de União, Estados e municípios é buscar um 

alinhamento nas ações de digitalização dos serviços, mas muitas vezes faltam recursos, 

sobretudo para os governos regionais, que precisam de “fôlego, financiamento e 

pessoas”. Agora, com a linha do BID, isso será em parte atacado. “Precisamos desse 

alinhamento das ações de governo digital. O cidadão não tem como saber que órgão, 

que ente de governo é responsável por determinado serviço. No mundo digital, essas 

limitações físicas desaparecem”, afirma. Desde 2019, o Ministério da Economia tem 

levado adiante projetos para acelerar a digitalização do governo. Hoje, 67% dos mais 

de 4,2 mil serviços foram digitalizados, gerando um impacto positivo de R$ 540 

milhões para o governo e de R$ 1,7 bilhão para a população ao ano. Monteiro cita a 

Carteira de Trabalho Digital, cujo custo hoje é de 3% do valor gasto antes para emitir a 

carteira azul impressa. 

 

A TIM e o 5G 
Broadcast 

(22/04/2021)
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Após a Anatel definir no edital do leilão de 5G que as operadoras devem 

oferecer a tecnologia 5G “pura” ou migrar para ela até julho de 2022, a TIM começou a 

testar o sistema. Em uma simulação, chegou à velocidade de tráfego de dados de 1,75 

GB por segundo.  A TIM pretende oferecer o 5G “puro” para que alguns clientes o 

testem no segundo semestre. Caso saia vencedora do leilão, espera ter a rede com a 

nova tecnologia em todas as capitais e no Distrito Federal antes de julho do próximo 

ano. O pregão está previsto para o segundo semestre. 

Expansão do Nubank para os MEIS 
Broadcast 

Com um terço dos Microempreendedores Individuais (MEIS) registrados no 

Brasil em dezembro, o Nubank acompanhou de perto a proliferação da categoria na 

pandemia. Somente em julho, houve um pico de 20,5% na taxa de conversão de 

pessoas em MEIS, entre seus clientes, na comparação com maio. Entre abril e julho, os 

MEIS crescerem 24,4%, quando comparado com a média do mesmo período de 2019. 

O banco digital encerrou o ano passado com 3,8 milhões de MEIS em casa. A análise 

remonta a 2014, primeiro ano cheio da operação do banco digital. Pelo levantamento, 

foi possível notar correlação direta entre o aumento do desemprego e o surgimento de 

MEIS. 

 

Crescimento da Telemedicina 
Broadcast 

Mesmo no confinamento, as mulheres cuidaram mais da saúde, enquanto os 

homens fugiram de médicos. Um ano após a telemedicina ter o sinal verde do Senado, 

a Allianz Seguros constatou que as usuárias do Allianz Saúde responderam por 68% dos 

atendimentos a distância. Os jovens entre 24 e 28 anos foram os que mais os usaram, 

com 17,3% dos atendimentos. O levantamento compilou 4 mil consultas de abril do 

ano passado a janeiro. 

 

Smartbank muda nome e compra startup de crédito para PMES 
Broadcast 

(22/04/2021)

(22/04/2021)

(22/04/2021)



        
10 

 

Após dois anos da largada da reestruturação do antigo banco Indusval – que foi 

rebatizado Voiter em 2020 –, a empresa agora acelera sua trajetória digital com uma 

aquisição. O banco comprou a fintech IOUU, voltada à concessão de crédito a 

pequenos empreendedores. O objetivo é dar musculatura à operação digital, que 

também está ganhando nova marca: o Smartbank agora vai se chamar Letsbank. 

“Tínhamos atraso em relação ao crédito. Passamos de três a quatro meses analisando 

alternativas de crédito para acelerar a monetização do banco e atender a esse 

mercado”, comenta o sócio da consultoria Estáter, Pércio de Souza. 

Souza chegou ao Indusval, junto com o novo controlador, o empresário do 

agronegócio Roberto de Rezende Barbosa, ex-dono da Usina Novamérica. Desde 

agosto de 2019, ele também reorganizou o negócio, colocando os créditos podres do 

antigo Indusval em uma empresa não financeira. Paralelamente ao esforço digital, a 

Estáter tenta arrumar a casa e zerar os prejuízos do Indusval: cerca de R$ 400 milhões 

já foram injetados no banco, em grande parte vindos de Barbosa. A estimativa é que 

serão necessários aportes de R$ 150 milhões, montante que Souza acredita que será 

suficiente para “limpar” o balanço. Por trás está abandonar o Indusval, que em 2020 

registrou um prejuízo de R$ 235 milhões. O “novo” Voiter, segundo Souza, apresentou 

lucro de R$ 10 milhões em 2020 e segue para ser um banco de negócios, que vai 

atender de startups a grandes empresas. A projeção é de que o banco digital entre em 

2022 no equilíbrio. O interesse de Souza no negócio vai além da consultoria. Por 

contrato, sua butique de investimentos tem o direito de comprar 50% do banco daqui 

a cerca de cinco anos. 

 O crédito era a peça que faltava para a operação crescer, segundo o sócio da 

Estáter. A IOUU será comprada em dinheiro e ações. O fundador da fintech, Bruno 

Sayão, ficará com 6% do Letsbank. O valor do negócio não foi revelado. Não está no 

planejamento do Letsbank atuar em “mar aberto”, um ambiente de grande 

competição dado o número de fintechs que surgem continuamente dentro do 

processo de digitalização do mercado financeiro no País. 

 

Os trabalhadores mais atingidos pela pandemia 
Broadcast 

(22/04/2021)
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Por meio de uma espécie de perversidade seletiva, o impacto da pandemia 

sobre o mercado de trabalho, ruim para milhões de trabalhadores e suas famílias, tem 

sido mais intenso e agressivo para determinados grupos. São os jovens e os 

trabalhadores com ensino médio incompleto. Os números mostram clara deterioração 

generalizada do mercado de trabalho. Segundo a Pnad Contínua do IBGE, em janeiro 

havia 86,1 milhões de pessoas ocupadas. É bem mais que o total ocupado em julho do 

ano passado (80,3 milhões). Mesmo assim, como mostrou estudo do Ipea, “o mercado 

de trabalho brasileiro segue deteriorado”. 

O fato de o total de pessoas ocupadas continuar bem abaixo do registrado 

antes da pandemia (94 milhões em janeiro de 2020) bastaria para comprovar isso. A 

taxa de desocupação de 14,1% já é alta, mas teria sido ainda mais alta se não tivesse 

ocorrido forte contração da força de trabalho, que recuou 5,4% no último trimestre 

móvel mostrado pela Pnad. A redução se deveu ao fato de que pessoas que, por algum 

motivo, não procuraram emprego em determinado período foram retiradas da força 

de trabalho. Se não tivesse havido essa exclusão, a taxa de desocupação estaria perto 

de 20%. 

Mas há alguns aspectos que mostram também uma deterioração seletiva. Para 

determinados grupos, o desemprego tem sido mais intenso do que para outros. Não é 

um fato surpreendente para estatísticos e analistas do mercado de trabalho, mas nem 

por isso é menos grave. “O impacto tem sido mais prejudicial para os indivíduos mais 

jovens e os menos escolarizados”, diz a técnica do Ipea Maria Andréia Parente 

Lameiras, autora do estudo. No último trimestre de 2020, a taxa de desocupação dos 

trabalhadores com idade de 18 a 24 anos alcançou 29,8%, com 4,1 milhões de jovens 

sem emprego. Entre os trabalhadores com ensino médio incompleto, passou de 18,5% 

para 23,7% entre os últimos trimestres de 2019 e 2020. As vagas abertas pela 

recuperação da economia não deverão ser suficientes para abrigar todos os 

desempregados e aqueles que sairão da inatividade e voltarão à força de trabalho. E, 

mais uma vez, os trabalhadores jovens e com menor escolaridade ficarão para trás. 
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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 

(22/04/2021)


