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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
04 DE MAIO DE 2021 

 

Exportações podem dar ao País superávit recorde 
O Estado de S. Paulo 

A alta de produtos como soja e minério de ferro no mercado internacional pode 

fazer com que o País registre um saldo de US$ 73 bilhões na balança comercial em 

2021. O atual recorde, de 2017, é de US$ 56 bilhões. Com a demanda por produtos 

como soja e minério de ferro em alta, principalmente na China, e o reaquecimento da 

economia dos Estados Unidos, as exportações brasileiras devem dar um salto neste 

ano e a balança comercial registrar um saldo positivo recorde. Bancos e consultorias 

estimam que o superávit poderá chegar a US$ 73 bilhões. Se alcançado, o número será 

30% maior que o de 2017, quando o País bateu seu último recorde, com US$ 56 

bilhões. Na comparação com o ano passado, a alta do saldo seria de 46%. 

O Relatório Focus (Banco Central) indica que, por enquanto, a mediana do 

mercado para o superávit de 2021 é de US$ 64 bilhões – um recorde. Ao contrário do 

que ocorreu em 2017, quando a debilidade das importações garantiram o saldo 

histórico, desta vez o superávit será impulsionado pelo aumento das exportações. 

Além de os principais parceiros comerciais do País – China e EUA – estarem se 

recuperando rapidamente da crise da Covid19, há uma retomada do comércio 

internacional que deve favorecer as exportações brasileiros. A Organização Mundial do 

Comércio estima crescimento de 8% para 2020, após um tombo de 5,3% em 2020. A 

consultoria LCA é uma das mais otimistas com o saldo comercial brasileiro, projetando 

US$ 73 bilhões para 2021. Segundo a economista Ana Luisa Mello era esperado um 

superávit porque os preços das commodities vinham subindo. Agora, somou-se uma 

elevação no volume de produtos embarcados.  

A consultoria Tendências vinha prevendo um superávit de US$ 53,8 bilhões 

para o ano, mas vai revisar o número ainda nesta semana. “Acho que dá para pensar 

entre US$ 60 bilhões e US$ 70 bilhões”, diz o economista Silvio Campos Neto. De 

acordo com Campos Neto, ainda que o minério de ferro seja o produto que concentra 
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a maior elevação no preço – a tonelada passou de US$ 67,6 em abril de 2020 para US$ 

129,8 em abril de 2021 –, essa alta está disseminada e favorece também produtos 

como soja e celulose. 

A economista Lia Valls, do IBRE-FGV, afirma que até manufaturados (como 

têxteis e calçados) devem a registrar maiores embarques, puxados pela desvalorização 

do real. “Como o mercado interno está mais encolhido, as indústrias acabam se 

voltando para setor externo.” O Itaú Unibanco estima superávit de US$ 72 bilhões para 

este ano. A economista do banco Júlia Gottlieb destaca que a alta nas commodities 

registrada no começo do ano está chegando agora aos preços praticados. Por isso, os 

resultados da balança comercial foram mais positivos. 

As exportações brasileiras bateram recorde em abril, quando a venda de bens 

para o exterior somou US$ 26,5 bilhões, uma alta de 50,5% na comparação com abril 

de 2020. Foi o maior valor para todos os meses da série histórica, que tem início em 

janeiro de 1997. 

As importações também aumentaram, com as empresas brasileiras comprando 

mais insumos, e chegaram a US$ 16,1 bilhões, um avanço de 46,8%. Ainda assim, o 

saldo comercial bateu recorde, alcançando US$ 10,3 bilhões. “O boom de commodities 

internacionais tem ajudado o Brasil e as compras chinesas também ajudam, porque a 

China tem formado estoques de matérias-primas”, afirmou o economista da Infinity 

Asset, Jason Vieira. Como ponderação, ele lembra que o crescimento, tanto das 

exportações como das importações, se deu sobre uma base de comparação fraca, pois 

abril de 2020 foi o auge da pandemia na economia brasileira. 

As exportações de abril foram impulsionadas pela soja, com 17 milhões de 

toneladas, o maior montante já vendido em um mês. O produto respondeu por 27,1% 

de todos os embarques de abril. “Há demanda mundial aquecida por produtos 

brasileiros no contexto de recuperação econômica em países como China, da União 

Europeia e EUA”, disse o diretor do subsecretário de de Comércio Exterior do 

Ministério da Economia, Herlon Brandão. 

As exportações recordes não serão suficientes para impulsionar a economia do 

País. Isso porque elas têm uma participação pequena no PIB. “O PIB pode até ser 

beneficiado pelas exportações, mas elas não alavancam o crescimento sozinhas”, diz 

(04/05/2021)
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Lia Valls. Campos Neto, da Tendências, lembra que a participação do comércio exterior 

no PIB poderá crescer de 12% para 15% neste ano, mas o movimento ocorrerá pela 

desvalorização do real. Como o PIB é mensurado em dólar, as atividades internas 

pagas em real acabam perdendo representatividade. 

 

PIB da zona do euro cai 0,6% no 1º trimestre 
Broadcast 

A economia da zona do euro mergulhou em uma segunda recessão técnica 

após a contração registrada no primeiro trimestre. Economistas dizem, no entanto, 

que a região agora está firmemente estabelecida num caminho de recuperação, uma 

vez que as restrições relacionadas à pandemia foram suspensas em meio a campanhas 

de vacinação. 

O escritório de estatísticas da União Europeia, o Eurostat, disse que o produto 

interno bruto (PIB) dos 19 países que compartilham o euro recuou 0,6% em relação ao 

trimestre anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, foi registrada uma 

queda de 1,8%. 

Isso deixa a zona da moeda única em sua segunda recessão técnica (queda do 

PIB por dois trimestres seguidos) em 12 meses, após uma queda de 0,7% do PIB 

trimestral no último trimestre de 2020. Economistas consultados pela Reuters 

esperavam uma queda trimestral de 0,8% e uma perda anual de 2,0%. A contração da 

zona do euro no primeiro trimestre foi causada principalmente por uma queda 

trimestral de 1,7% em sua maior economia, a Alemanha, embora tenha sido 

compensada pelo crescimento trimestral de 0,4% na segunda maior, a França. 

“A recessão é coisa do passado. Com vacinações progressivas e uma 

propagação sazonalmente mais lenta do coronavírus, os números de infecção devem 

continuar a cair nas próximas semanas”, disse Christoph Weil, economista sênior do 

Commerzbank. “De modo geral, a economia provou no primeiro trimestre ser menos 

elástica às restrições, em relação à primavera passada, e que poderá operar em níveis 

quase normais”, disse Maddalena Martini, economista da Oxford Economics. 

Separadamente, o Eurostat estima que os preços ao consumidor da zona do euro 

subiram 0,6% no comparativo mensal em abril, um ganho anual de 1,6%, conforme 



2 
 

a maior elevação no preço – a tonelada passou de US$ 67,6 em abril de 2020 para US$ 

129,8 em abril de 2021 –, essa alta está disseminada e favorece também produtos 

como soja e celulose. 

A economista Lia Valls, do IBRE-FGV, afirma que até manufaturados (como 

têxteis e calçados) devem a registrar maiores embarques, puxados pela desvalorização 

do real. “Como o mercado interno está mais encolhido, as indústrias acabam se 

voltando para setor externo.” O Itaú Unibanco estima superávit de US$ 72 bilhões para 

este ano. A economista do banco Júlia Gottlieb destaca que a alta nas commodities 

registrada no começo do ano está chegando agora aos preços praticados. Por isso, os 

resultados da balança comercial foram mais positivos. 

As exportações brasileiras bateram recorde em abril, quando a venda de bens 

para o exterior somou US$ 26,5 bilhões, uma alta de 50,5% na comparação com abril 

de 2020. Foi o maior valor para todos os meses da série histórica, que tem início em 

janeiro de 1997. 

As importações também aumentaram, com as empresas brasileiras comprando 

mais insumos, e chegaram a US$ 16,1 bilhões, um avanço de 46,8%. Ainda assim, o 

saldo comercial bateu recorde, alcançando US$ 10,3 bilhões. “O boom de commodities 

internacionais tem ajudado o Brasil e as compras chinesas também ajudam, porque a 

China tem formado estoques de matérias-primas”, afirmou o economista da Infinity 

Asset, Jason Vieira. Como ponderação, ele lembra que o crescimento, tanto das 

exportações como das importações, se deu sobre uma base de comparação fraca, pois 

abril de 2020 foi o auge da pandemia na economia brasileira. 

As exportações de abril foram impulsionadas pela soja, com 17 milhões de 

toneladas, o maior montante já vendido em um mês. O produto respondeu por 27,1% 

de todos os embarques de abril. “Há demanda mundial aquecida por produtos 

brasileiros no contexto de recuperação econômica em países como China, da União 

Europeia e EUA”, disse o diretor do subsecretário de de Comércio Exterior do 

Ministério da Economia, Herlon Brandão. 

As exportações recordes não serão suficientes para impulsionar a economia do 

País. Isso porque elas têm uma participação pequena no PIB. “O PIB pode até ser 

beneficiado pelas exportações, mas elas não alavancam o crescimento sozinhas”, diz 

3 
 

Lia Valls. Campos Neto, da Tendências, lembra que a participação do comércio exterior 

no PIB poderá crescer de 12% para 15% neste ano, mas o movimento ocorrerá pela 

desvalorização do real. Como o PIB é mensurado em dólar, as atividades internas 

pagas em real acabam perdendo representatividade. 

 

PIB da zona do euro cai 0,6% no 1º trimestre 
Broadcast 

A economia da zona do euro mergulhou em uma segunda recessão técnica 

após a contração registrada no primeiro trimestre. Economistas dizem, no entanto, 

que a região agora está firmemente estabelecida num caminho de recuperação, uma 

vez que as restrições relacionadas à pandemia foram suspensas em meio a campanhas 

de vacinação. 

O escritório de estatísticas da União Europeia, o Eurostat, disse que o produto 

interno bruto (PIB) dos 19 países que compartilham o euro recuou 0,6% em relação ao 

trimestre anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, foi registrada uma 

queda de 1,8%. 

Isso deixa a zona da moeda única em sua segunda recessão técnica (queda do 

PIB por dois trimestres seguidos) em 12 meses, após uma queda de 0,7% do PIB 

trimestral no último trimestre de 2020. Economistas consultados pela Reuters 

esperavam uma queda trimestral de 0,8% e uma perda anual de 2,0%. A contração da 

zona do euro no primeiro trimestre foi causada principalmente por uma queda 

trimestral de 1,7% em sua maior economia, a Alemanha, embora tenha sido 

compensada pelo crescimento trimestral de 0,4% na segunda maior, a França. 

“A recessão é coisa do passado. Com vacinações progressivas e uma 

propagação sazonalmente mais lenta do coronavírus, os números de infecção devem 

continuar a cair nas próximas semanas”, disse Christoph Weil, economista sênior do 

Commerzbank. “De modo geral, a economia provou no primeiro trimestre ser menos 

elástica às restrições, em relação à primavera passada, e que poderá operar em níveis 

quase normais”, disse Maddalena Martini, economista da Oxford Economics. 

Separadamente, o Eurostat estima que os preços ao consumidor da zona do euro 

subiram 0,6% no comparativo mensal em abril, um ganho anual de 1,6%, conforme 

4 
 

esperado por economistas consultados pela Reuters. O Eurostat também disse que o 

desemprego na zona do euro caiu em março para 8,1% da força de trabalho, ou 13,166 

milhões de pessoas, ante 8,2% revisados para baixo em fevereiro, 13,375 milhões de 

pessoas, contrariando expectativas de um aumento para 8,3%. 

 

Década perdida em aumento das emissões brasileiras de 

Carbono 
Broadcast 

Embora agravada nos dois últimos anos, a tendência de aumento das emissões 

brasileiras, por causa principalmente do desmatamento, começou em 2010, depois de 

um período de seis anos de queda gradual dos índices de emissão. Entre 2010 e 2019, 

o País elevou em 28,2% o volume de gases do efeito estufa que despeja na atmosfera a 

cada ano. 

De acordo com o Seeg, as principais causas para o aumento expressivo das 

emissões brasileiras estão ligadas às decisões do governo federal – classificadas, em 

conjunto, como “desmonte da governança de clima”. Algumas dessas ações foram a 

extinção da Secretaria de Mudança do Clima e Florestas do Ministério do Meio 

Ambiente e o engavetamento dos planos de prevenção e controle do desmatamento 

(PPCDAm e PPCerrado). 

Um possível argumento que cai por terra diante da análise dos números é o de 

que as emissões decorrem do crescimento econômico – afinal, enquanto as emissões 

do Brasil cresceram 9,6% em um ano, o Produto Interno Bruto (PIB) nacional subiu 

apenas 1,1%. “Isso sugere que as emissões no Brasil, diferentemente das da maioria 

das outras grandes economias, estão descoladas da geração de riqueza”, destacou o 

relatório do Seeg, assinado por 14 especialistas, de diferentes instituições. Entre 2018 

e 2019, o País gerou 3% menos riqueza para cada tonelada de carbono emitida. 

O governo Bolsonaro deixaram o Brasil ainda mais distante do cumprimento de 

metas ambientais que têm força de lei. Para chegar aos parâmetros estabelecidos 

pelas NDCs (sigla em inglês de Contribuições Determinadas Nacionalmente), as 

emissões do País em 2025 teriam de se limitar a 1,6 bilhão de toneladas de dióxido de 

(04/05/2021)
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e 2019, o País gerou 3% menos riqueza para cada tonelada de carbono emitida. 

O governo Bolsonaro deixaram o Brasil ainda mais distante do cumprimento de 

metas ambientais que têm força de lei. Para chegar aos parâmetros estabelecidos 

pelas NDCs (sigla em inglês de Contribuições Determinadas Nacionalmente), as 

emissões do País em 2025 teriam de se limitar a 1,6 bilhão de toneladas de dióxido de 
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carbono equivalente – algo que, parece impossível de alcançar, considerando-se a 

tendência de crescimento das emissões. 

Na Cúpula de Líderes sobre Meio Ambiente organizada pela Casa Branca, o 

presidente Bolsonaro afirmou que o Brasil vai continuar como protagonista no 

enfrentamento da crise climática e que deve antecipar a meta de neutralidade de 

carbono em dez anos, de 2060 para 2050. “Historicamente, o Brasil é voz ativa na 

construção da agenda ambiental global. Como detentor da maior biodiversidade do 

planeta e potência agroambiental, o Brasil está na vanguarda do enfrentamento ao 

aquecimento global”, afirmou o presidente da República em seu discurso. “À luz de 

nossas responsabilidades comuns, porém diferenciadas, continuamos a colaborar com 

os esforços mundiais contra a mudança do clima”, garantiu. 

 

Práticas ESG podem crescer os lucros 
Broadcast 

As empresas brasileiras estão cada vez mais atentas às expectativas do 

mercado nacional e internacional sobre parâmetros aceitáveis não apenas de 

desempenho ambiental, mas também em duas outras dimensões diretamente 

relacionadas a essa: a social e a de governança corporativa. Esses três pilares 

compõem o conceito de ESG. 

Trata-se do acompanhamento de uma série de indicadores que resultam numa 

fotografia atualizada e ampla do estágio em que a empresa se encontra em termos de 

sustentabilidade. Além de levar à compreensão da situação real da empresa, esses 

indicadores servem como balizadores das ações necessárias para alcançar metas, 

como a neutralização das emissões de carbono. Definem, também, o grau de 

atratividade da corporação para investidores que valorizam a sustentabilidade. 

Para acelerar o processo de adesão das empresas brasileiras aos compromissos 

ambientais, o Pacto Global no Brasil vai lançar em junho o programa Ambição Net 

Zero. “Vamos provocar as empresas a assumir metas mais ambiciosas em clima, com 

capacitações e programas de engajamento”, descreve o diretor do Pacto Global no 

Brasil, Carlo Linkevieius Pereira. Ele diz que a iniciativa privada do Brasil precisa 

mostrar compromissos e ações para transformar as vantagens comparativas do País – 

(04/05/2021)
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esperado por economistas consultados pela Reuters. O Eurostat também disse que o 
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a exemplo da matriz energética, uma das mais limpas do mundo – em vantagens 

competitivas. “Temos a ganhar na exploração sustentável da nossa biodiversidade e no 

fluxo financeiro para empresas e projetos de baixa emissão de gases do efeito estufa. 

Podemos ser o centro da economia regenerativa do mundo”, acredita Carlo. 

Não faltam motivos econômicos para buscar esse protagonismo. Estima-se que 

a implementação efetiva do Acordo de Paris resultaria em pelo menos US$ 13 trilhões 

em investimentos nos próximos 15 anos. 

 

Dois pontos de Vista 
Folha de São Paulo 

Enquanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorava o saldo positivo 

do balanço de trabalho formal em março, sete em cada dez brasileiros acreditam que a 

economia só vai se recuperar a partir de 2022.  

Segundo dados do Caged divulgados, foram criadas 184.140 vagas formais em 

março, apesar das restrições retomadas no combate à pandemia.  No acumulado de 

janeiro a março, o saldo foi positivo, com abertura de 837,1 mil vagas. Os números 

mostram desaquecimento: em janeiro haviam sido criadas 257,8 mil vagas e em 

fevereiro, 395,2 mil.   O governo reeditou medidas que permitem corte de jornada e 

salários, além de suspensão temporária de contratos. Para empresários, o programa 

chega atrasado, mas é uma ajuda bem-vinda.  

Levantamento da CNI mostrou que 71% dos brasileiros estão pessimistas 

quanto a uma recuperação econômica antes de 2022. A mesma pergunta, em julho 

passado, havia tido igual resposta em 61% dos casos. Para 83% dos entrevistados, o 

lento ritmo de vacinação compromete a retomada. Só 21% disseram acreditar que 

serão vacinados até o ano que vem. Enquanto 32% disseram que seus rendimentos 

diminuíram, 14% afirmaram ter perdido toda a renda. Em 41% dos casos ela ficou 

igual.  Nesse cenário, 71% disseram ter reduzido gastos por causas das medidas de 

isolamento social, igual número a julho de 2020. Mas o nível de cortes aumentou: os 

que afirmaram em julho terem feito cortes grandes ou muito grandes nas despesas 

eram 30%. Em março foram 40%.  
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Imposto sobre Herança 
Folha de São Paulo 

Ao anunciarem pagamento de mais de 12 trilhões de wons, moeda sul-coreana 

(R$ 58,3 bilhões), em impostos sobre herança, a família do falecido presidente do 

conselho de administração da Samsung, Lee Kun-hee, deixou o mercado com mais 

dúvidas que certezas. Lee Kun-hee era considerado responsável pela transformação da 

Samsung  na maior fabricante mundial de smartphones e chips. Morreu em outubro 

passado, deixando uma fortuna de cerca de 26 trilhões de wons (R$ 126,3 bilhões).  

Os herdeiros disseram que vão quitar os impostos de herança (uma das 

maiores tributações do mundo) em cinco anos. Mas não explicaram ao mercado como 

dividirão os pagamentos entre os familiares, o que poderia indicar diluição do controle 

acionário. A dúvida inquietou o mercado. O filho de Lee, Jay Y. Lee, vice-presidente da 

Samsung, cumpre pena de prisão de 30 meses por suborno. Mas ele também é o maior 

acionista da Samsung, com 17,33%. Espera-se ainda por uma definição do que vai 

acontecer.   

 

Renda básica pós-pandemia 
O Estado de S. Paulo 

A decisão  do STF  que determina a regulamentação da lei da renda básica 

coloca, na marra, a discussão do tema da responsabilidade social e fortalecimento dos 

programas do governo federal de transferência de renda para a população de baixa 

renda. Esse debate, que parecia ter deslanchado no ano passado, ficou perdido em 

2021. Nenhum dos 11 ministros do Supremo votou contra a regulamentação da lei 

Suplicy após 17 anos da sua sanção, em 2004, inclusive Kassio Nunes Marques, 

indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Deram todos um uníssono sim. Lula, Dilma 

Rousseff e Michel Temer não regulamentaram. Agora, o STF obriga o governo 

Bolsonaro a fazer o que esses presidentes não fizeram apesar do comando legal. 

A decisão partiu de uma ação ajuizada pela Defensoria Pública da União no Rio 

Grande do Sul em nome de um morador de rua: Alexandre da Silva Portuguez, de 51 

(04/05/2021)
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anos, com epilepsia, que recebe R$ 91 por mês do programa Bolsa Família. No voto, o 

ministro relator Marco Aurélio Mello assinalou: “Quem é espoliado no mínimo 

existencial, indispensável ao engajamento político e à feição dos direitos fundamentais 

à vida, à segurança, ao bem-estar e à própria dignidade, vive em condições sub-

humanas, sendo privado do status de cidadão”. 

Após a pandemia, há várias propostas circulando nos Legislativos no mundo 

inteiro, como Estados Unidos, México e Coreia, para a criação de um modelo de renda 

básica. Em alguns lugares, o Executivo (nacional ou subnacional) tem protagonizado a 

renda básica, como em Ontário, Finlândia e a brasileira Maricá, município do Estado do 

Rio de Janeiro. 

No Judiciário, essa é a primeira vez, porém, que há decisão da Suprema Corte, 

diz o presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, Leandro Ferreira. Além de ampliar 

recursos, será preciso redesenho dos benefícios para que atendam à determinação de 

regulamentação do STF. A lei brasileira, esquecida por quase duas décadas, institui por 

etapas a renda básica de cidadania, começando pelos mais necessitados, até se tornar 

universal. A expectativa agora é que o Executivo planeje as etapas seguintes até chegar 

à renda básica universal e incondicional. 

Se o governo não se abrir para regulamentar, já há uma mobilização no 

Congresso para fazê-lo, alterando a lei do Bolsa Família. Os valores do benefício terão 

de estar definidos em 2022. Esse ponto é central para entender por que o governo não 

poderá fugir do problema. Ou regulamenta ou tenta mudar a lei no Congresso. O 

governo pode até fazer uma regulamentação tosca, mas terá de seguir a decisão do 

STF. É nesse contexto que o debate da responsabilidade social pode renovar fôlego, 

inclusive nesse momento em que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tenta a 

retomada da tramitação da reforma tributária. 

Com o aumento da pobreza devido à pandemia e a perspectiva do fim do 

auxílio emergencial, no ano passado, propostas para o fortalecimento da rede de 

proteção social pipocaram no Congresso, inclusive com mudanças na área tributária 

para taxar os mais ricos. Durante vários meses, governo e lideranças do Congresso 

acenaram com medidas para abrir espaço no Orçamento a um programa social mais 

robusto que abarcasse os “invisíveis” que a crise sanitária tinha revelado. Mas o foco 
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depois foi um só: aumentar o espaço no Orçamento para emendas parlamentares para 

obras eleitoreiras. 

Os críticos do STF alegam que é ativismo da Corte. A procuradora do Ministério 

Público de Contas de São Paulo, Élida Graziane, põe luz no debate: o Supremo está 

mandando que se resguarde mais recursos para a agenda dos direitos fundamentais. 

Ou seja, o STF pauta o tamanho do Estado abaixo do qual não se admite que ele opere. 

“Estamos disputando o tamanho do Estado no Orçamento”, diz. Os últimos meses têm 

mostrado que essa briga tem sido cada vez mais feroz e desastrosa. 

 

Mais confiança, mas o quadro exige cautela 
Broadcast 

Bem mais do que com otimismo, a alta da confiança do consumidor e do 

empresariado do comércio em abril aferida por pesquisas do IBRE/FGV deve ser 

interpretada com cautela. Essa é a recomendação dos responsáveis pela Sondagem do 

Consumidor e pela Sondagem do Comércio. Nos dois casos, o aumento da confiança se 

dá sobre bases bastante deprimidas e não é suficiente para repor as quedas 

registradas em março. 

No caso dos consumidores, a confiança subiu 4,3 pontos em abril, alcançando 

72,5 pontos. Mas a alta recuperou apenas 44% da queda sofrida no mês anterior. A 

coordenadora das Sondagens do IBRE/FGV, Viviane  Bittencourt, observa que “a 

melhora foi influenciada pela diminuição do pessimismo das famílias em relação aos 

próximos meses”.  

O que se observa é a manutenção do comportamento cauteloso dos 

consumidores. Motivos para a cautela com relação a gastos não faltam: “Renda, 

emprego e aumento dos níveis de endividamento” são apontados pela coordenadora 

das pesquisas do IBRE/FGV. Há ainda, acrescenta ela, fatores psicológicos, 

“relacionados à incerteza em relação à saúde e à necessidade de isolamento social”. 

São, basicamente, esses fatores que fazem o responsável pela Sondagem do 

Comércio, Rodolpho Tobler, igualmente recomendar cautela na análise do resultado 

positivo de abril do Índice de Confiança do Comércio, que subiu 11,6 pontos (de 72,5 

para 84,1 pontos). A alta compensa apenas parcialmente a perda de março. 

(04/05/2021)
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Também entre os empresários do comércio o que está havendo é uma redução 

do pessimismo. Os indicadores do momento presente continuam baixos e sugerem 

que a demanda em abril se manteve fraca. A melhora do quadro sanitário é vital para a 

mudança das expectativas. “Os números negativos da pandemia, as medidas restritivas 

de circulação e funcionamento e a baixa confiança dos consumidores sugerem que 

esse cenário só deve mudar quando aparecerem os efeitos positivos do programa de 

vacinação”, diz Tobler. 
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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$)   -318,8 (12º) -           7.907,8        Jan-Mar/2021 
Estoque do Volume de Crédito  87,76 BI       4,05 TRI         Fev/2021 
                                INFLAÇÃO RMF  NORDESTE       BRASIL         PERÍODO 
Meta - -     3,75        2021 
IPCA (Acumulado no Ano) 2,59       2,05        03/2021  
Fonte: Banco Central, ME e IBGE 
     

MERCADO DE TRABALHO 
INDICADOR/REGIÃO               CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

Contratações 83.592      417.451 3.269.417 Jan-Fev2021 
Demissões 63.381      350.016 2.609.637 Jan-Fev/2021 
Saldo de Empregos Gerados 20.211       67.435 659.780 Jan-Fev/2021 
          
Desocupação (%) 14,4         17,2 13,9 4 TRI 2020 
Nível de Ocupação (%) 42,8         41,6 48,9 4 TRI 2020 
          
População em Idade de Trabalhar            7.620 (100%)     46.767 (100%)  176.362(100%)  4 TRI 2020  
    Força de Trabalho (mil)       3.808 (50%)    23.484 (50%) 100.104 (57%) 4 TRI 2020 
       Ocupada (mil)             3.260      19.455     86.179 4 TRI 2020 
       Desocupada (mil)                548        4.029     13.925 4 TRI 2020 
   Fora da Força de Trabalho (mil)      3.812 (50%)    23.283 (50%) 76.258 (43%) 4 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 
Mar Até Mar 

  17.214.859 18.096.308 15.930.483 1.870.488 4.964.356 
                   Fonte: CIPP 


