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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
06 DE MAIO DE 2021 

 

STF proíbe extensão de prazos de patentes 
O Estado de S. Paulo 

O STF decidiu ontem derrubar norma que permite a prorrogação do prazo de 

patentes concedidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi). O 

entendimento deve levar na prática à redução desse período, afetando a indústria 

como um todo, especialmente o setor farmacêutico, químico e de biotecnologia. Ainda 

será definido quando começa a vigorar a nova interpretação. Decisão foi tomada por 9 

votos a 2, só Fux e Barroso foram contra a medida; Tribunal deve esclarecer se fim do 

prazo ampliado atinge patentes farmacêuticas já prorrogadas e que estão em vigência 

há mais de 20 anos, como sugere Toffoli. 

Ao analisar uma ação da Procuradoria-Geral da República (PGR) que contesta a 

Lei de Propriedade Industrial, o Supremo firmou um entendimento que deve levar à 

redução do prazo de patentes, afetando a indústria como um todo, especialmente o 

setor farmacêutico, químico e de biotecnologia. Os ministros ainda precisam definir a 

partir de quando deve ser implantado esse entendimento. O plenário deve esclarecer 

se o fim do prazo esticado atinge inclusive patentes farmacêuticas que já foram 

prorrogadas e estão em vigência há mais de 20 anos, como defende o relator do caso, 

Dias Toffoli. 

Em vigor desde 1996, a Lei de Propriedade Industrial prevê que as patentes têm 

prazo de 15 anos a 20 anos, tempo contado a partir da data do pedido (depósito) feito 

ao Inpi. Depois desse período, podem ser feitas versões genéricas de medicamentos, 

equipamentos e outras invenções livremente. A polêmica gira em torno de uma regra 

da mesma lei que determina que o prazo de vigência da patente não será inferior a dez 

anos, no caso de invenções, e de sete anos para modelos de utilidade (atualizações de 

algo já existente), prazo contado a partir de outro marco temporal: a concessão da 

patente pelo Inpi. Como não há prazo para o instituto conceder a patente, não há 
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como saber quando a proteção cairá. Muitas invenções acabam protegidas para além 

de duas décadas, prazo padrão no resto do mundo. 

“O exercício do direito de propriedade industrial não pode se transmudar em 

abuso do poder”, observou o ministro Edson Fachin. “O consumidor não pode ser 

indefinidamente vinculado aos preços e disponibilidade dos produtos definidos pelo 

detentor do monopólio, sem perspectiva de quando terá acesso a novas possibilidades 

daquele produto.” Em um longo voto, Toffoli defendeu o entendimento de que, de 

agora em diante, não se pode mais prorrogar o prazo das patentes para nenhum 

produto em nenhuma hipótese. Ou seja: o prazo de vigência das patentes deve ficar 

limitado ao período de 20 anos a partir do depósito feito no Inpi. 

Toffoli, no entanto, avalia que a decisão do Supremo deve retroagir nos casos 

de produtos farmacêuticos e equipamentos de saúde, considerando as bilionárias 

despesas do Sistema Único de Saúde (SUS), ampliadas em um momento de pandemia. 

Dessa forma, para ele, somente nos casos da área de saúde, o relator quer que caia a 

patente que já tenha sido prorrogada. Esse ponto - que pode atingir um total de 3.435 

patentes - precisa ser esclarecido pelo plenário. Segundo relatório do TCU, entre 2008 

e 2014, a quase totalidade dos produtos farmacêuticos tiveram as patentes estendidas 

por um prazo superior a 20 anos. De acordo com o TCU, a exploração protegida pela 

patente de produtos farmacêuticos dura, em média, 23 anos. 

Apenas o presidente do STF, Luiz Fux, e o ministro Luís Roberto Barroso 

defenderam a manutenção da norma que prevê a prorrogação das patentes. 

“Contratos serão rompidos, investidores serão pegos de surpresa com essa declaração 

de inconstitucionalidade”, frisou Fux. 

Para a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos 

(PróGenéricos), o entendimento da Corte corrige “distorção histórica” e deve permitir 

a ampliação do acesso a medicamentos no País. “As empresas terão segurança jurídica 

para planejar com antecedência o lançamento de genéricos e biossimilares a partir do 

vencimento das patentes”, disse a presidente da PróGenéricos, Telma Salles. Em nota, 

a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) lamentou a decisão. Para a 

entidade, mudança no dispositivo deve gerar insegura jurídica sobre o tema. 
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Cencosud pode levar rede Éxito, do Pão de Açúcar 
Broadcast 

O grupo chileno varejista Cencosud é apontado como o maior interessado nas 

operações do Grupo Éxito, líder no varejo alimentar na Colômbia, com operações 

também no Uruguai e na Argentina. Grupo Pão de Açúcar é controlador da empresa 

colombiana, cuja venda vem sendo estudada pela varejista brasileira. O Cencosud 

retomou a estratégia de expansão pela América Latina. Além de ser o grupo com maior 

potencial financeiro para levar as operações da Éxito, outros grandes concorrentes, 

como as redes Walmart e Makro, seguem na direção contrária, reduzindo a presença 

na América Latina. O Cencosud havia desacelerado o movimento de consolidação na 

América Latina, depois de ingressar no Brasil, onde opera com a marca Prezunic. 

A rede também era candidata a um IPO na Bolsa brasileira este ano. Com 

operações em Chile, Colômbia, Argentina, Peru e Brasil, faria sentido ao Cencosud, 

além de reforçar presença na Colômbia, agregar o Uruguai em sua rede na região. 

 

Mercado Bitcoin na Bolsa 
Broadcast 

A plataforma de negociação de moedas virtuais e outros ativos Mercado Bitcoin 

deu mais um passo em direção à sua oferta inicial de ações, que pretende realizar 

ainda este ano. Contratou Gustavo Zeno para o cargo de diretor financeiro (CFO) da 

holding 2TM, que controla a carteira digital Meubank além do Mercado Bitcoin. Com 

sua chegada, o grupo reforça estruturas de governança. O Mercado Bitcoin já 

contratou os bancos que devem participar do sindicato da oferta: JPMorgan (líder), 

BTG Pactual, XP Investimentos e Itaú BBA. O grupo tem apontado como referência que 

o valor para sua chegada ao mercado ficaria na ordem de R$ 10 bilhões a R$ 15 

bilhões. Só no primeiro trimestre, a plataforma negociou mais R$ 20 bilhões e superou 

o total dos anos de 2018, 2019 e 2020. Os clientes cadastrados somam 2,7 milhões. 

 

 

 



2 
 

como saber quando a proteção cairá. Muitas invenções acabam protegidas para além 

de duas décadas, prazo padrão no resto do mundo. 

“O exercício do direito de propriedade industrial não pode se transmudar em 

abuso do poder”, observou o ministro Edson Fachin. “O consumidor não pode ser 

indefinidamente vinculado aos preços e disponibilidade dos produtos definidos pelo 

detentor do monopólio, sem perspectiva de quando terá acesso a novas possibilidades 

daquele produto.” Em um longo voto, Toffoli defendeu o entendimento de que, de 

agora em diante, não se pode mais prorrogar o prazo das patentes para nenhum 

produto em nenhuma hipótese. Ou seja: o prazo de vigência das patentes deve ficar 

limitado ao período de 20 anos a partir do depósito feito no Inpi. 

Toffoli, no entanto, avalia que a decisão do Supremo deve retroagir nos casos 

de produtos farmacêuticos e equipamentos de saúde, considerando as bilionárias 

despesas do Sistema Único de Saúde (SUS), ampliadas em um momento de pandemia. 

Dessa forma, para ele, somente nos casos da área de saúde, o relator quer que caia a 

patente que já tenha sido prorrogada. Esse ponto - que pode atingir um total de 3.435 

patentes - precisa ser esclarecido pelo plenário. Segundo relatório do TCU, entre 2008 

e 2014, a quase totalidade dos produtos farmacêuticos tiveram as patentes estendidas 

por um prazo superior a 20 anos. De acordo com o TCU, a exploração protegida pela 

patente de produtos farmacêuticos dura, em média, 23 anos. 

Apenas o presidente do STF, Luiz Fux, e o ministro Luís Roberto Barroso 

defenderam a manutenção da norma que prevê a prorrogação das patentes. 

“Contratos serão rompidos, investidores serão pegos de surpresa com essa declaração 

de inconstitucionalidade”, frisou Fux. 

Para a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos 

(PróGenéricos), o entendimento da Corte corrige “distorção histórica” e deve permitir 

a ampliação do acesso a medicamentos no País. “As empresas terão segurança jurídica 

para planejar com antecedência o lançamento de genéricos e biossimilares a partir do 

vencimento das patentes”, disse a presidente da PróGenéricos, Telma Salles. Em nota, 

a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) lamentou a decisão. Para a 

entidade, mudança no dispositivo deve gerar insegura jurídica sobre o tema. 

 

3 
 

Cencosud pode levar rede Éxito, do Pão de Açúcar 
Broadcast 

O grupo chileno varejista Cencosud é apontado como o maior interessado nas 

operações do Grupo Éxito, líder no varejo alimentar na Colômbia, com operações 

também no Uruguai e na Argentina. Grupo Pão de Açúcar é controlador da empresa 

colombiana, cuja venda vem sendo estudada pela varejista brasileira. O Cencosud 

retomou a estratégia de expansão pela América Latina. Além de ser o grupo com maior 

potencial financeiro para levar as operações da Éxito, outros grandes concorrentes, 

como as redes Walmart e Makro, seguem na direção contrária, reduzindo a presença 

na América Latina. O Cencosud havia desacelerado o movimento de consolidação na 

América Latina, depois de ingressar no Brasil, onde opera com a marca Prezunic. 

A rede também era candidata a um IPO na Bolsa brasileira este ano. Com 

operações em Chile, Colômbia, Argentina, Peru e Brasil, faria sentido ao Cencosud, 

além de reforçar presença na Colômbia, agregar o Uruguai em sua rede na região. 

 

Mercado Bitcoin na Bolsa 
Broadcast 

A plataforma de negociação de moedas virtuais e outros ativos Mercado Bitcoin 

deu mais um passo em direção à sua oferta inicial de ações, que pretende realizar 

ainda este ano. Contratou Gustavo Zeno para o cargo de diretor financeiro (CFO) da 

holding 2TM, que controla a carteira digital Meubank além do Mercado Bitcoin. Com 

sua chegada, o grupo reforça estruturas de governança. O Mercado Bitcoin já 

contratou os bancos que devem participar do sindicato da oferta: JPMorgan (líder), 

BTG Pactual, XP Investimentos e Itaú BBA. O grupo tem apontado como referência que 

o valor para sua chegada ao mercado ficaria na ordem de R$ 10 bilhões a R$ 15 

bilhões. Só no primeiro trimestre, a plataforma negociou mais R$ 20 bilhões e superou 

o total dos anos de 2018, 2019 e 2020. Os clientes cadastrados somam 2,7 milhões. 

 

 

 

4 
 

Telefonia para as Classes C e D 
Broadcast 

Dona do cartão de descontos Todos, há 20 anos no mercado, a Todos 

Empreendimentos vai partir para o negócio de telefonia voltada às classes C e D. O 

grupo investiu R$ 2,5 milhões na iniciativa, que teve como parceiro na infraestrutura a 

Surf Telecom, desenvolvedora de projetos para o Uber, Santander e Correios. A meta 

do Alô Todos é alcançar 1,2 milhão de chips ativos até o fim de 2022 e movimentar R$ 

60 milhões em cashback no cartão Todos. O pacote custará R$ 35. O grupo mineiro, 

que tem expandido seus negócios de olho na baixa oferta de serviços para esse 

público, está também no setor de saúde, em um modelo de consultas com desconto. 

Sua rede AmorSaúde tem 273 clínicas no Brasil. 

 

Inovações na Construção Civil 
Broadcast 

Comum nos EUA, o método industrial na construção civil começa a chegar a 

projetos maiores. A HM Engenharia está construindo 146 casas com essa técnica, num 

empreendimento em Paulínia (SP). As unidades são feitas com base em madeira e 

saem praticamente prontas da fábrica, com estrutura hidráulica e elétrica, para 

montagem no canteiro de obras. A linha de produção fica no Paraná, da parceira 

Tecverde, um dos principais nomes do segmento. Em breve, a Tenda, uma das maiores 

construtoras de casas populares, terá sua própria fábrica e será concorrente. Com o 

método off-site (fora do canteiro), a obra é até 20% mais rápida e pode reduzir em até 

85% os resíduos. Segundo a HM, a intenção é usar a técnica em mais projetos. Trata-se 

também de uma alternativa para driblar a pressão de custos e falta de materiais vistos 

na construção nesse momento. 
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‘Ajuste parcial da Selic é insustentável’ 
O Estado de S. Paulo 

O economista Affonso Celso Pastore, ex-secretário da Fazenda do Estado de 

São Paulo e ex-presidente do Banco Central do Brasil, diz acreditar que um ajuste 

parcial no processo de normalização dos juros básicos no País é insustentável.  Pastore 

alerta que o Brasil vive uma grave situação fiscal e avalia que a economia está sendo 

prejudicada por isso. 

• O risco fiscal tem sido a tônica para a desvalorização do real em maior 

ímpeto do que as moedas pares ante o dólar. Considerando o panorama atual das 

contas públicas, quais implicações o sr. vê para a divisa local? 

Durante o pânico da pandemia, que durou em torno de um mês, todas as 

moedas se depreciaram e o dólar se fortaleceu. Foi um típico episódio de ‘flight to 

quality’, que sempre ocorre quando a aversão a risco leva os investidores a preferirem 

ativos dos Estados Unidos. Logo em seguida, a forte reação do Fed, derrubando a taxa 

básica para o ‘zero bound’ e comprando mais de US$ 2 trilhões de Treasuries, 

estimulou os investidores a buscar ativos em outros países. Tomei uma amostra de 20 

países, e à exceção de Turquia, Argentina e Brasil, todas elas se valorizaram. Nada 

disso ocorreu com o real. Depreciou-se mais de 28% no momento do pânico, e se 

manteve depreciado. A única razão para esse comportamento é o risco fiscal, que 

colocou um prêmio de risco no câmbio (na curva de juros). O Brasil vive uma situação 

fiscal insustentável, e sua economia está sendo prejudicada por isso. A origem da 

insustentabilidade está no campo fiscal. O real não está depreciado porque a taxa de 

juros está baixa, como dizem alguns operadores com interesse privado na valorização 

do real. Está depreciado porque nossa situação fiscal é insustentável. 

• Em que pesem declarações mais otimistas da equipe econômica sobre o 

controle das contas públicas, qual cenário é possível traçar diante das manobras 

orçamentárias? 

Esta já é a terceira vez que o teto de gastos é rompido. A primeira, que passou 

quase despercebida, foi a capitalização da Emgepron. A segunda, plenamente 

justificada, porém exagerada, foi a que ocorreu em 2020. A terceira foi agora. Em 

2020, o governo gastou muito mais do que seria necessário. Em uma lúcida entrevista 
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dada há alguns meses, Ricardo Paes de Barros mostrou que o auxílio emergencial foi 

concedido a uma população superior a 66 milhões, que excede em muito o número 

dos que perderam o emprego e a pobreza extrema no Brasil. É um fato que atesta a 

incompetência do governo em lidar com uma situação como esta. A regra do teto de 

gastos foi um gesto político que sublinhava a necessidade de realização de reformas 

que contivessem o crescimento automático dos gastos obrigatórios, e a reforma da 

Previdência é insuficiente para atingir o objetivo desejado. Se tivermos uma recaída 

populista, o que é possível diante da fraqueza política do governo, não há dúvidas de 

que teremos uma elevação dos prêmios de risco, o que elevará a taxa de juros 

implícita da dívida pública e depreciará ainda mais o real. A consolidação fiscal é 

fundamental para removermos esse risco. 

• O sr. acredita que o BC faça aumento maior no juro básico, para além do 

“ajuste parcial” que segue no comunicado?  

Quero iniciar a resposta com um pouco de aritmética elementar. A estimativa 

do BC sobre a taxa real neutra de juros (com a qual há grande concordância entre os 

economistas). É que esta se situa em torno de 3% ao ano. Com a meta de inflação de 

3,5%, para que as expectativas permaneçam ancoradas às metas terão de se estabilizar 

em 3,5% ao ano, e a taxa Selic nominal que – no equilíbrio – mantém esse resultado, 

em 6,5% ao ano. Embora nenhum banqueiro central possa se comprometer com o 

tempo exato no qual esse nível será atingido nem com a magnitude de cada um dos 

reajustes intermediários, sabemos que o ajuste integral somente terá ocorrido, na 

ausência de outras intercorrências, quando a Selic nominal chegar a 6,5% ao ano. Uma 

das grandes vantagens do regime de metas de inflação é a comunicação de qualidade, 

que permite prever o curso das variáveis, eliminando surpresas, e as experiências de 

maior sucesso na convergência da inflação para a meta são aquelas nas quais o 

mercado é informado pela autoridade que tem o compromisso de chegar ao novo 

equilíbrio, ou seja, fará o ajuste integral. Por que em uma situação como está a 

autoridade insiste em anunciar um ‘ajuste parcial’? A dúvida tem uma razão muito 

simples: um ajuste parcial é insustentável. Por que insistir nele? Será que é devido ao 

temor de pressões políticas? Minha resposta a esta questão é simples: o BC acabou de 

obter a sua independência política, e consequentemente não deveria se preocupar em 

evitar pressões para que ajuste a taxa de juros. Se não há pressões políticas, a única 
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outra explicação é que o Banco Central tem um outro diagnóstico, e se o tiver é bom 

que o explicite. Para mim, a melhor alternativa seria a de reconhecer explicitamente 

que perseguirá o ajuste integral, sem, contudo, comprometer-se por atingir no novo 

equilíbrio dentro do ano-calendário, e sem se comprometer com a magnitude dos 

próximos reajustes. 

Análise “O real não está depreciado porque a taxa de juros está baixa, como 

dizem alguns operadores com interesse privado na valorização do real. Está 

depreciado porque nossa situação fiscal é insustentável.” 

 

De olho nos jovens 
Governo estuda programa contra o desemprego 

O Estado de S. Paulo 

A equipe econômica quer incluir cerca de 2 milhões de jovens que não estudam 

nem trabalham no “piloto” do Bônus de Inclusão Produtiva (BIP), iniciativa que está 

sendo gestada para reduzir o desemprego e qualificar trabalhadores que não estudam 

nem estão em atividade. Está em avaliação bancar a ajuda com a abertura de um 

crédito extraordinário, que fica fora do teto de gastos, a regra que limita o avanço das 

despesas à inflação. A abertura do crédito extraordinário resolveria um dos principais 

obstáculos à medida, que é a falta de espaço no Orçamento para bancar uma ajuda do 

governo a esses jovens, em um valor que ficaria entre R$ 200 e R$ 300 por 

trabalhador. 

A bolsa paga pelo governo complementaria a ajuda a ser paga pela empresa, 

que também ficaria com a missão de qualificar o jovem por meio de cursos ou 

treinamentos internos, em um esquema de “formação no local de trabalho” (do inglês 

“on job training”), por um período que pode ser de três ou quatro meses. 

As duas bolsas precisarão juntas assegurar o valor do salário mínimo/hora, hoje 

em R$ 5, assim como já ocorre no caso de trabalhadores intermitentes. O jovem 

incluído no BIP terá uma jornada máxima de quatro horas diárias. No caso da adoção 

da jornada máxima, por exemplo, o jovem receberia ao menos R$ 20 por dia. Desse 

valor, o governo pagaria R$ 10, enquanto os outros R$ 10 viriam da empresa. A 

companhia poderá pagar valores maiores, se julgar conveniente. Não haverá incidência 
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de encargos trabalhistas, uma vez que o BIP se assemelha a um estágio. Para o time do 

ministro Paulo Guedes, a medida se justifica para atacar o desemprego em massa 

“descoberto” pelo governo com a identificação dos “invisíveis”, trabalhadores 

informais detectados por meio do cadastro do auxílio emergencial. O programa ainda 

está em fase inicial de discussões, mas há possibilidade de destinar um valor próximo 

de R$ 5 bilhões. Com isso, a depender do apetite das empresas e dos recursos 

disponíveis, o programa pode alcançar um público até maior que 2 milhões de jovens. 

Na avaliação de técnicos da área econômica, a política do BIP pode se encaixar 

nesses critérios de urgência e imprevisibilidade do crédito extraordinário porque a 

pandemia não criou só um problema de taxa de desemprego elevada (que ficou em 

14,2% no primeiro trimestre). Há, segundo essas fontes, dificuldade de recuperar a 

empregabilidade, uma vez que escolas e instituições de ensino técnico ficaram boa 

parte do tempo fechadas, em muitos casos sem garantia de oferta de ensino remoto 

aos estudantes. 

 

Gestora da Península vai aceitar aplicação a partir de R$ 1 mil 
Broadcast 

A empresa de investimentos da família de Abilio Diniz, a Península 

Participações, montou uma nova gestora de recursos, batizada de O3 Capital, que será 

aberta para receber aplicações de terceiros. Até aqui, todos os investimentos da 

Península eram privados, apenas com recursos da família Diniz. O lançamento ocorre 

em um momento em que o juro baixo no Brasil tem incentivado mais brasileiros a 

investir fora da renda fixa. Na prática, a O3 já existe há sete anos, com todas as 

licenças, explicou o vice-presidente do conselho de administração da Península, 

Eduardo Rossi.   

De acordo com Abilio, não há uma meta de captação. De saída, a gestora terá 

investimentos de R$ 1,5 bilhão da Península. As alocações têm olhar global, segundo 

Daniel Mathias, gestor do fundo. Hoje, o fundo está bem posicionado nos EUA. O 

fundo já está disponível em casas como BTG Pactual, Warren, Modalmais e Banco 

Inter. 

(07/05/2021)
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A gestora terá dois fundos, um focado em investidor em geral e outro para o 

qualificado. Para o investidor de varejo, o investimento mínimo é de R$ 1 mil, com taxa 

de administração de 2% e taxa de performance de 20%. “Queremos democratizar o 

fundo”, afirmou o diretor de relações com investidores da Península, Paulo Castilho. 

Essa cobrança dos fundos multimercado foi por muito tempo um padrão, mas a taxa 

de juros baixa tem pressionado as gestoras a reduzir as taxas. Por ora, a O3 terá 

inicialmente apenas um fundo multimercado, que poderá investir em ações Brasil e no 

exterior, dívida, câmbio e juros. Com o tempo, outros produtos poderão ser agregados. 

Já estão nos planos, por exemplo, a abertura para captação de um fundo de private 

equity, para investir em empresas. 

A Península, fundada em 2006 por Abilio, tem posições relevantes em uma 

série de empresas, sendo que os maiores investimentos estão no Carrefour e na BRF. 

Além de participação em empresas, a Península tem investimentos no setor 

imobiliário. O total de recursos próprios é de cerca de R$ 12 bilhões, incluindo todas as 

classes de ativos. 

 

Aumento do Diesel 
Folha de São Paulo 

A isenção de impostos federais sobre o diesel, anunciada pelo presidente Jair 

Bolsonaro (sem partido) em março, acabou na semana passada. Nas bombas de todo o 

país, poucos viram a diferença. A previsão agora é de aumentos recordes.  Na semana 

passada, última da isenção, o preço médio do litro do diesel era de R$ 4,196. Como a 

redução com os impostos era de R$ 0,30, a ANP, reguladora do setor, prevê que o litro 

pode ir a R$ 4,50 -alta de 7% em sete dias.  

Se confirmado, deve ser o maior valor histórico do combustível.  

O aumento do combustível no mercado internacional deve engolir a redução de 

2,2% feita pela Petrobras na semana passada. Com a alta dos preços nas bombas, o 

ICMS também deve subir, pois é calculado sobre preços médios praticados nos 

estados. Mais ICMS, mais alto o preço final. 

A  Abrava (Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores), quer 

que o governo prorrogue o benefício para a categoria.  No subsídio anterior, o governo 

(07/05/2021)
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aumentou a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) para compensar a perda 

de receita. A Abrava agora defende que aumente os impostos de produtores de 

bebidas na Zona Franca de Manaus.  

 

 

Desempenho Negativo da Indústria 
Folha de São Paulo 

O recrudescimento da pandemia de Covid-19 derrubou em 2,4% a produção 

industrial em março em relação a fevereiro. Os dados divulgados pelo IBGE mostram 

que o indicador voltou ao nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020.  A produção zerou 

os ganhos que havia acumulado após o primeiro impacto da crise sanitária, com a 

segunda queda consecutiva. Em fevereiro passado, havia caído 1% depois de nove 

meses de desempenho positivo.  A maior queda dentro do índice ficou com a produção 

de veículos automotores, reboques e carrocerias, que teve queda de 8,4% no mês, 

prejudicada também pela falta de insumos no mercado internacional. 

(07/05/2021)
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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 


