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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
12 DE MAIO DE 2021 

 

 

Busca pelo imóvel próprio faz financiamento bater recorde 
O Estado de S. Paulo 

O volume de financiamentos imobiliários cresceu 113% no primeiro trimestre, 

na comparação com os três primeiros meses de 2020, e a projeção é de alta de 30% no 

ano. As operações chegaram ao recorde de R$ 43,1 bilhões, com 187,6 mil unidades 

vendidas. Para muitos consumidores, a prestação ficou menor do que o aluguel. 

Depois de crescer 57,5%   2020 – com R$ 124 bilhões liberados pelos bancos –, 

o volume de financiamentos imobiliários deu um novo salto de 113% no primeiro 

trimestre de 2021, na comparação com os três primeiros meses do ano passado. De 

acordo com os dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e 

Poupança (Abecip), as operações entre janeiro e março chegaram ao valor recorde de 

R$ 43,1 bilhões, com 187,6 mil unidades vendidas. E a avaliação é de que, mesmo com 

o início do processo de alta de juros no Brasil e da escalada dos preços de materiais de 

construção, a expansão do setor imobiliário deve continuar nos próximos meses. Em 

meio à forte demanda dos brasileiros pela casa própria ou por novos imóveis, o setor 

já projeta crescimento superior a 30% nos financiamentos para este ano, ainda que a 

economia do País esteja sendo afetada pela segunda onda da pandemia de covid-19. 

O bom desempenho registrado em março reforçou o otimismo da Abecip, que 

atualizou sua projeção de crescimento neste ano de 27% para 34%. A expectativa é de 

que até R$ 170 bilhões sejam usados neste ano para financiar a compra de imóveis 

novos e usados. Para a presidente da entidade, Cristiane Portella, vários fatores 

impulsionam a aquisição de moradias, a despeito da crise econômica. “Em primeiro 

lugar, ainda há um déficit habitacional grande no Brasil, o que significa que há uma 

demanda para a aquisição da primeira casa ou a troca pela segunda. E tivemos uma 

redução nos juros”, afirma, em referência à queda verificada em 2020. 
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Segundo Cristiane, em financiamentos longos, de 20 ou 30 anos, qualquer 

redução na taxa de juros tem impacto considerável no valor da prestação, que passa a 

caber no bolso do comprador. “A conjuntura atual colocou muito mais pessoas no 

jogo, em condição de comprar um imóvel ou mudar para um maior”, avalia. 

De acordo com os dados do Banco Central, mesmo com o início do ciclo de alta 

da Selic em 2021, a taxa média de juros do crédito imobiliário para pessoas físicas foi 

de apenas 6,9% ao ano em março deste ano – o menor valor da série histórica. Em 

comparação, em janeiro do ano passado, o juro médio da modalidade estava em 7,4%. 

“Outra questão positiva é a possibilidade de se usar diferentes indexadores no 

financiamento. O consumidor acaba tendo mais opções, o que acirra a competição 

entre os bancos”, diz Cristiane Portella. Desde março, o BC já elevou a Selic de 2% para 

3,5% ao ano. O aumento, em tese, também deveria encarecer o juro para o mutuário 

da casa própria. “Em um mercado em transformação, os bancos passaram a valorizar 

ainda mais o relacionamento de longo prazo com os clientes”, diz a executiva da 

Abecip. 

Por outro lado, enquanto as classes média e alta aproveitam o momento para 

financiarem imóveis, o governo Bolsonaro zerou verbas para o Minha Casa Minha Vida 

e as obras de 200 mil casas para as classes mais pobres vão ser paralisadas. Mas, 

segundo José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção (CBIC), esse corte de recursos para a moradia população mais pobre deve 

ser revertido em breve. “É um problema tão absurdo, sem sentido, que só posso 

acreditar que o bom senso vai prevalecer”. 

 

Mercado imobiliário é cíclico e estamos na fase boa do ciclo’ 
Broadcast 

Mesmo em meio ao avanço da covid-19, o mercado imobiliário está otimista e 

prevê crescimento de mais de 30% este ano, depois do avanço de 57,5% em 2020. Só 

no primeiro trimestre deste ano, o volume de financiamentos à habitação cresceu 

113% na comparação com o mesmo período do ano passado. A tendência, segundo o 

consultor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Eduardo Zylberstajn, 

é que o setor continue aquecido, atendendo à demanda renovada pela pandemia. 
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• Por que o financiamento imobiliário está subindo tanto, em um país com 

crescimento econômico tão baixo e desemprego tão alto? O setor imobiliário vai 

continuar aquecido? 

O mercado imobiliário é bastante cíclico e, atualmente, estamos na fase ‘boa 

do ciclo’. Depois da crise de 2015, vivemos anos de poucos lançamentos e poucas 

vendas. Atualmente, juros baixos e uma demanda por novos arranjos domiciliares, 

renovada pela pandemia, devem ajudar a termos alguns anos positivos. Acredito que o 

setor deve continuar aquecido, sim. 

• Agora é uma boa hora para comprar ou vender um imóvel? 

Os preços dos imóveis ainda não recuperaram as perdas do fim da década 

passada. Desde o pico, em dezembro de 2014, os preços estão 24% mais baixos em 

termos reais segundo o Índice Fipezap residencial. Agora, uma boa hora para comprar 

sempre é algo muito peculiar de cada família. As pessoas devem ponderar sempre 

quanto tempo pretendem ficar no imóvel, levando em conta aspectos de 

planejamento familiar e profissional. Se houver alta chance de ter de se mudar no 

curto prazo, o aluguel pode ser uma alternativa melhor quando os custos de reformas, 

corretagem e impostos são levados em conta. 

• Qual será o impacto da alta dos juros, iniciada agora pelo BC, para esse 

mercado? 

Quando os juros caem, o mercado é estimulado e quando sobem o mercado 

costuma sofrer. A questão é que estamos saindo de um patamar de juros 

extremamente baixos para um patamar de juros ainda baixos – portanto o movimento 

positivo deve perder apenas pouca força e se manter com alguma firmeza (desde que 

o aumento nos juros seja relativamente limitado). 

• Investir em imóveis neste momento é um bom negócio para quem está com 

dinheiro? 

Depende de vários aspectos. Um dos principais que me preocupam é a 

concentração do patrimônio: quando o dinheiro está investido no mercado financeiro, 

é mais fácil diversificar. Quando o dinheiro vai para imóveis, normalmente compra-se 

um só e isso aumenta o risco. E se os juros subirem mais e mais rápido do que o 

(12/05/2021)
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previsto? Isso sem falar que se aquele dinheiro de repente for necessário, é difícil 

vender rapidamente um imóvel. 

 

Alta no preço da matéria-prima pode frear construções 
O Estado de S. Paulo 

José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção 

(CBIC), alerta que o forte aumento do custo dos materiais de construção pode acabar 

freando o ritmo de novos empreendimentos imobiliários, que vem batendo recordes 

de vendas. No primeiro trimestre deste ano, 57,1% das companhias do setor 

apontaram a falta ou o alto custo dos insumos como principal problema. 

“Salta aos olhos como as empresas de construção estão tirando o pé do 

acelerador. Quando começa a haver aumentos de preços de unidades na planta, isso é 

um balde de água fria para as pessoas. Não sei como será daqui para frente”, diz 

Martins. O executivo lembra que as companhias venderam muitos imóveis na planta 

no ano passado, travaram o preço nos financiamentos contratados e, agora, precisam 

construir com custo mais elevado. “Se o custo aumenta, o empresário precisa absorver 

na margem. A incerteza continua grande e um imóvel não é um produto para entregar 

amanhã – são dois ou três anos para construir”, completa. 

Para Roy Martelanc, coordenador da pós-graduação em Negócios do Mercado 

Imobiliário da FIA-USP, mesmo com o encarecimento dos imóveis vendidos na planta, 

o mercado seguirá aquecido em 2021. O aumento atual do custo é semelhante ao visto 

no início da década passada. Na época, com a demanda aquecida, faltaram insumos 

básicos para a construção civil e os preços dos imóveis dispararam. “Agora é a mesma 

coisa. Desde o segundo semestre de 2020 há dificuldades para se encontrar aço”, 

exemplifica Martelanc. 

O avanço dos preços de imóveis na planta também contamina as unidades 

usadas. O fenômeno é igual ao observado no mercado de veículos, em que a alta de 

preço do carro novo faz o valor do usado subir. Isso ocorre porque, se o valor do novo 

está mais elevado, parte da demanda é direcionada para o usado – que encarece. 

Ainda assim, Cristiane Portella, presidente da Associação Brasileira das 

Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), considera que os preços dos 
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está mais elevado, parte da demanda é direcionada para o usado – que encarece. 

Ainda assim, Cristiane Portella, presidente da Associação Brasileira das 

Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), considera que os preços dos 
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imóveis seguem relativamente baixos, em nível inferior ao verificado em 2014 – já 

corrigido pela inflação. “Há algumas bolhas com preço maior por metro quadrado, mas 

nas dez principais capitais do País os preços ainda são atrativos”, diz.  

 

Siderúrgicas veem estoque especulativo de aço 
Broadcast 

Há uma conta que não fecha no setor de construção civil. Com os preços do aço 

em escalada, construtoras reclamam da falta do insumo no mercado. Por outro lado, 

as siderúrgicas estão usando hoje 68% de sua capacidade instalada e dizem ter plena 

condição de atender ao aumento da demanda. “Identificamos um fenômeno de 

formação de estoques defensivos ou especulativos”, diz o presidente do Instituto Aço 

Brasil, Marco Polo de Mello Lopes. Para ele, o movimento tem acontecido na 

distribuição e leva a duas hipóteses: formação de estoques maiores para proteção 

contra volatilidade ou especulação, por conta da tendência de alta do produto. Um dos 

principais insumos para a fabricação de aço, o minério de ferro chegou a US$ 

230/tonelada esta semana. O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção (CBIC), José Carlos Martins, sustenta a tese de falta do insumo, mas não 

descarta a formação de estoques especulativos. “Todo mês vem tabela nova de preços 

e pode ter alguém guardando”, diz. “Isto precisaria ser averiguado pelas siderúrgicas, 

que sabem a quem vendem.” 

Apesar de o uso da capacidade instalada ter despencado para 45% no início da 

pandemia, o aumento na venda dos imóveis, por conta dos juros baixos, fez a 

produção reagir rapidamente, bem como a importação de aço pelos distribuidores. No 

início do segundo semestre, havia mais aço no mercado interno do que no período 

pré-pandêmico. 

Marco Polo rebate críticas de que a indústria esteja privilegiando a exportação. 

Segundo ele, o setor de cimento vive o mesmo fenômeno, sendo que esse insumo não 

é exportado. 
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previsto? Isso sem falar que se aquele dinheiro de repente for necessário, é difícil 
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3R Petroleum quer mais que ativos da Petrobrás 
Broadcast 

Pronta a assumir mais um ativo da Petrobrás, a 3R Petroleum Óleo e Gás segue 

com a estratégia de aproveitar o programa de desinvestimentos da estatal para 

crescer. Petrolífera independente que adquiriu o maior número de campos da 

Petrobrás, tem interesse também em áreas produtoras de outras companhias que já 

ultrapassaram a fase exploratória. Para ajudar na estratégia, a empresa conta com a 

emissão secundária (follow on) de R$ 820 milhões feita em março, parte a ser usada 

para finalizar a compra do Polo Recôncavo da Petrobrás, adquirido no ano passado por 

US$ 250 milhões, parte para capitalizar a companhia que vai concentrar ativos 

marítimos da 3R, em parceria com a BBO. A parceria já fez uma aquisição no início 

deste ano, o Polo Peroá (ES), por US$ 55 milhões. 

O próximo ativo a entrar no portfólio na 3R deverá ser o campo de Papa-terra, 

nas águas profundas da bacia de Campos. A proposta da gestora de fundos Starboard 

Asset, que tem participação relevante na 3R, foi considerada a melhor pela Petrobras, 

que ainda não anunciou o vencedor. Papa-terra tem petróleo pesado e produz em 

torno de 20 mil barris diários. 

A primeira aquisição feita pela 3R da Petrobras foi o Polo Macau (RN), com sete 

campos, e o único em operação. Depois, vieram o Polo Pescada-arabaiana (RN), Polo 

Fazenda Belém (CE) e Polo Rio Ventura (BA) -, cujas transações ainda estão em 

andamento. Ao todo, a produção da empresa gira em torno dos 16 mil barris diários de 

petróleo. 

 

Aumento da procura de debêntures participativas da Vale 
Broadcast 

A disparada do minério de ferro está acentuando o interesse de investidores 

nas debêntures participativas da Vale. A remuneração paga nesses títulos de dívida 

tem lastro em receitas obtidas pela da companhia com o minério extraído em Carajás, 

no Pará, e recentemente os papéis pagaram uma espécie de "dividendo" recorde a 

seus investidores, de R$ 2,76 por título. Desde a venda das debêntures detidas pelo 
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BNDES e pela União ao mercado, em fevereiro, elas têm registrado aumento liquidez e 

preços. Os títulos foram vendidos pelo banco de fomento a R$ 53,50. Ontem, já eram 

negociados a R$ 62. 

Alguns gestores dizem que, em breve, chegarão a R$ 85, quase duas vezes o 

preço da oferta do BNDES. Também alimenta a elevação dos preços a perspectiva de a 

Vale recomprar essas debêntures, anunciada pela mineradora. A remuneração inédita 

paga aos debenturistas aconteceu pela alta vertiginosa do preço médio do minério de 

ferro no segundo semestre, para US$ 124 a tonelada. O valor ficou 20% acima do 

primeiro semestre e subiu 33% em relação ao segundo semestre de 2019. 

 

Debêntures com Compromisso de Sustentabilidade 
Broadcast 

A Via Varejo conseguiu vender R$ 1 bilhão em debêntures com compromisso 

de sustentabilidade, ligadas ao aumento do uso de energia renovável em suas lojas, 

mesmo sem demanda expressiva. A quantidade de investidores interessados foi na 

medida para a oferta. Uma pequena parte foi alocada nesta segunda-feira. A emissão 

das sustainability linked debêntures (SLB) foi criticada desde que a Via Varejo anunciou 

a operação. 

Os argumentos são de que o grupo, dono das Casas Bahia e Ponto Frio, é pouco 

intensivo no uso de energia. Os críticos se espelham em emissões feitas por outras 

empresas do varejo que atrelaram suas metas de sustentabilidade à reciclagem de 

embalagens ou à redução de emissão de gases efeito estufa de suas frotas de logística. 

O compromisso da Via Varejo é elevar dos atuais 30% para 90% o uso de energia 

renovável até 2025. O não cumprimento da meta eleva em 10 pontos-base os juros 

das debêntures. 
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Comida, combustível e energia batem inflação 
O Estado de S. Paulo 

Despesas básicas como alimentação, energia e combustível subiram mais do 

que a inflação e estão corroendo o orçamento das famílias, aponta levantamento feito 

pela Tendências Consultoria. O IPCA de abril, divulgado ontem pelo IBGE, teve alta de 

0,31%. Com isso, a taxa de inflação acumulada em 12 meses subiu para 6,76%. 

No ano passado, a inflação média dos itens essenciais ficou 30% acima do IPCA, 

de 4,5%. Mas, em alguns casos, a diferença foi bem maior. A energia elétrica, por 

exemplo, subiu 9,12% e a alimentação em casa, 18,16%. Esse movimento continuou no 

início deste ano, com a explosão de 21,65% dos preços dos combustíveis (veículos e 

gás) até março. Os aumentos já foram suficientes para deixar a inflação das despesas 

essenciais 22% acima do IPCA neste ano – os números não consideram o índice de abril 

anunciado hoje de 0,31%. 

Isso significa que boa parte da renda disponível está sendo comprometida com 

apenas algumas despesas, diz a economista da Tendências Consultoria, Isabela 

Tavares, responsável pelo levantamento. “Na prática, tem sobrado menos dinheiro 

para gastar com bens e serviços.” De janeiro de 2020 para cá, a renda disponível 

(depois do pagamento de despesas essenciais) para gastar com esses itens caiu de 

42,11% para 41,33% – o menor patamar, pelo menos, desde 2009. Só em 2020, essa 

queda representou R$ 45 bilhões a menos de consumo para o brasileiro. 

O movimento, no entanto, não é recente. Em 2012, a renda disponível do 

brasileiro era de 45,47%. Nesse período, a escalada dos preços de despesas essenciais 

acima da inflação vem corroendo gradualmente a renda do brasileiro. “A pressão 

inflacionária aliada à deterioração do mercado de trabalho tem restringido o consumo 

de outros bens e serviços”, diz Isabela. 

O problema é que essa escalada não deve parar por aí, afirmam especialistas. 

Na energia elétrica, por exemplo, são previstos para este ano novos e aumentos na 

conta de luz do brasileiro. Rodrigo Moraes, especialista da Go Energy, explica que, 

apesar de haver sobre oferta de energia, a expectativa é de que o preço continuará 

elevado durante todo este ano. “Estamos enfrentando um período crítico de chuva, 

que afeta os reservatórios e obriga o acionamento de termoelétricas, mais caras. 
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Neste ano, não teremos bandeira verde”, diz ele. No momento, a bandeira definida 

pela Aneel é vermelha, que indica que haverá acréscimo no valor da energia a ser 

repassada ao consumidor final. 

 

Gestão de Caixa de Importadores 
Broadcast 

As incertezas provocadas pela pandemia têm levado as empresas a fazer 

esforços adicionais para melhorar a gestão do caixa. Com recursos escassos, o número 

de cargas em terminais alfandegados cresceu. Essas estruturas são usadas como parte 

da estratégia de importadores para postergar o pagamento de impostos na 

nacionalização dos produtos. 

Segundo o grupo de logística Localfrio, esse é um dos principais motivos por 

trás da alta de 17% no número de contêineres armazenados em sua área no Guarujá 

(SP), no primeiro trimestre. No terminal de Suape (PE), o crescimento foi de 13% no 

período. 

Entre as principais cargas armazenadas estão alimentos, bebidas, componentes 

eletrônicos e produtos químicos. Além de escalonar o pagamento de tributos, a 

estratégia evita multas por demora na liberação de contêineres no porto e permite 

administrar melhor os efeitos da variação cambial na hora de nacionalizar 

mercadorias. 

 

Crescimento da Omnicanalidade 
Broadcast 

A omnicanalidade – possibilidade de atender o consumidor, sem que ele 

perceba diferença entre os canais de venda físico e digital – parece estar se tornando 

realidade para varejistas mais estruturadas. Pesquisa realizada pela AGR Consultores 

junto a 50 redes, com pelo menos 50 lojas, mostrou que 59% oferecem as modalidades 

“compra online e retira na loja” e “compra na loja e recebe em casa”. A pesquisa 

também mostrou que as vendas digitais feitas por canais sociais está disponível em 

46% das entrevistadas, embora a maioria (83%) tenha o site como principal plataforma 
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de negócios. Para a AGR, assim como em países mais maduros, esses porcentuais 

devem se aproximar rapidamente. 

Financiamento do Renovabio 
Broadcast 

A usina Santa Adélia contratou financiamento de R$ 100 milhões com o BNDES, 

por meio do programa de crédito do Renovabio, do Ministério de Minas e Energia 

(MME). Este é o primeiro contrato feito pela instituição financeira nesta modalidade, 

que tem prazo total de pagamento de até 96 meses, incluída carência de até dois anos. 

Os recursos serão destinados à unidade de biocombustíveis da usina em Jaboticabal 

(SP). O valor do empréstimo para a Santa Adélia é o máximo permitido por empresa 

nesta linha. Para os casos em que um mesmo grupo tem mais de uma usinas no 

programa, o valor total pode chegar a R$ 200 milhões. O Renovabio prevê descontos 

nos juros, caso a empresa alcance metas de redução de emissões de CO². A Santa 

Adélia foi fundada em 1937, tem 3,8 mil funcionários e porte médio. Além de etanol e 

açúcar, produz 58,8 MWH de energia por tonelada de cana. 

 

Em 12 meses, inflação já tem alta de 6,76% 
Broadcast 

Os preços dos combustíveis deram trégua à inflação em abril, mas o reajuste de 

medicamentos autorizado pelo governo pesou no bolso das famílias. O IPCA 

desacelerou de 0,93%, em março, para uma alta de 0,31% no mês passado, segundo o 

IBGE. 

Apesar da melhora, a taxa de inflação acumulada em 12 meses subiu a 6,76%, o 

maior patamar desde novembro de 2016, ante uma meta de inflação de 3,75% 

perseguida pelo Banco Central este ano. A expectativa é que o IPCA encerre 2021 em 

5,5%, acima do teto de tolerância (de 5,25%) da meta, previu o sócio-diretor da 

Macrosector Consultores, Fábio Silveira. 

“Em maio, o IPCA pode até ficar em 0,30%, 0,35%, mas a partir de meados do 

ano a pressão deverá voltar no que pese a redução do câmbio”, disse ele, 

acrescentando que a inflação atual é puxada pelos preços das commodities no 
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mercado internacional e que o comportamento destes produtos tende a ser mais 

intenso na segunda metade do ano. 

A gestora de recursos Quantitas elevou a projeção para o IPCA de 2021 de 

5,38% para 5,65%, mencionando repasse de alta de custos de produção em setores 

como vestuário e eletroeletrônicos. “Assim, passei a trabalhar com um cenário mais 

pressionado para bens e serviços ao longo dos próximos meses”, justificou o 

economista João Fernandes, sócio da gestora. O Banco ABC Brasil elevou sua previsão 

para o IPCA deste ano, de 4,90% para 5,40%, devido a pressões em alimentos e bens 

industriais, mas também pela expectativa de aumento na cobrança adicional nas 

contas de luz pelo acionamento da bandeira tarifária vermelha. 

A queda no preço da gasolina e do etanol foi o principal fator de desaceleração 

no IPCA na passagem de março para abril, mas a alta mais branda no gás de botijão e a 

queda na tarifa de energia elétrica também contribuíram para o resultado, afirmou 

Pedro Kislanov, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE. Por outro 

lado, as famílias gastaram 1,19% a mais com saúde e cuidados pessoais em abril, o 

equivalente a mais da metade (0,16 ponto porcentual) da inflação do mês. A alta foi 

impulsionada pelos produtos farmacêuticos (2,69%). No dia 1º de abril, foi autorizado 

o reajuste de até 10,08% no preço dos medicamentos, dependendo da classe 

terapêutica. 

 

BC indica nova alta na Selic de 0,75 ponto 
Broadcast 

Os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central 

reforçaram, por meio da ata de seu último encontro, a sinalização de que a taxa básica 

de juros (Selic) subirá mais 0,75 ponto porcentual em junho, para 4,25% ao ano. O 

aumento daria continuidade à resposta, iniciada em março pelo BC, ao avanço das 

projeções de inflação, na esteira dos aumentos dos preços dos alimentos e de energia. 

A intenção do BC é frear a inflação. Por outro lado, a medida é criticada pelo 

setor produtivo do País, uma vez que sinaliza aos investidores que a aplicação de 

recursos em papéis pode ser mais vantajosa do que investimentos diretos em 

negócios. Na semana passada, o Copom decidiu elevar a Selic em 0,75 ponto 
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porcentual, de 2,75% para 3,50% ao ano. Este foi o segundo aumento da taxa básica 

este ano. 

No documento divulgado, no entanto, o BC discutiu a necessidade de promover 

elevações da Selic até o valor considerado “neutro” – ou seja, o nível em que o juro 

básico, em tese, não estaria mais “estimulativo” para a atividade econômica e, ao 

mesmo tempo, não seria um fator inflacionário. Em sua linguagem técnica, o BC 

pontuou que elevações seguidas da Selic até o patamar neutro levariam as projeções 

de inflação a níveis “consideravelmente” abaixo das metas de inflação. O BC persegue 

hoje metas de inflação de 3,75% para 2021 e 3,50% para 2022. 
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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 


