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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:        
11 DE MARÇO DE 2021 
 

PEC do auxílio é desidratada na Câmara (11/03/2021) 

O Estado de S. Paulo 

 

 

Em revés para a equipe econômica, o governo abriu mão na PEC 

Emergencial do gatilho que barraria promoções e progressões para 

servidores em situações de comprometimento severo das finanças ou 

calamidade nacional. O recuo foi para evitar uma derrota maior que 

resultaria na retirada de praticamente todas as ações de contenção de 

gastos no futuro. Pelo acerto, o governo poderá apenas congelar os 

salários dos servidores em período de crise. Após o presidente Bolsonaro 

fazer investidas contra as medidas de ajuste da PEC emergencial, a equipe 

econômica renunciou ao gatilho que barraria promoções e progressões de 

servidores em suas carreiras em situações de comprometimento severo 

das finanças ou calamidade nacional. 
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A saída, para viabilizar a conclusão da votação da PEC na Câmara, foi 

costurada para evitar uma derrota ainda maior e que resultaria na retirada 

de praticamente todas as ações de contenção de gastos no futuro, 

incluindo o congelamento de salários do funcionalismo. A PEC havia sido 

aprovada em primeiro turno por 341 votos a favor e 121 contra.  

Integrantes da equipe econômica reconhecem que o acordo foi uma 

derrota para o governo, mas ressaltam que a negociação evitou um 

desfecho muito pior, que seria a desidratação completa da PEC. Desde o 

início trabalhava-se para aprovar a nova rodada do auxílio emergencial em 

combinação com um novo marco fiscal que garanta instrumentos de 

contenção de gastos. O próprio presidente acabou celebrando a 

preservação do “coração da PEC”, embora tenha deflagrado o movimento 

que pretendia retirar o congelamento das progressões na carreira, 

atendendo a apelos da bancada da segurança pública.  

Antes do acordo, o governo já tinha sido derrotado na votação que 

tirou da PEC o trecho que acabava com o carimbo de R$ 65 bilhões em 

receitas hoje atreladas a fundos ou despesas específicas. A medida daria 

maior flexibilidade na gestão do Orçamento e da dívida. 

Na esteira dessa votação, cresceu o risco de aprovação de um 

destaque do PT que derrubaria todos os gatilhos. O líder do governo na 

Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), propôs manter a possibilidade de 

progressões e promoções nas carreiras, mesmo durante os estados de 

calamidade ou emergência fiscal. Por esse acerto, o governo poderá 

congelar os salários dos servidores em período de crise, mas não poderá 

travar as promoções ou progressões, que na prática resultam em 

incremento na remuneração do funcionalismo. 
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Rede de produtos para animais de estimação Petz vendeu mais de 14 

milhões de ações dias após divulgar ter dobrado o lucro no ano passado. 

(11/03/2021) 

Broadcast 

Poucos dias depois de a rede de produtos para animais de 

estimação Petz divulgar ter dobrado o lucro no ano passado, em relação a 

2019, a administração da companhia vendeu parte de suas ações. Ao 

todo, foram mais de 14 milhões de papéis comercializados em bloco na 

Bolsa em leilão, o chamado block trade. A transação foi da ordem de R$ 

283 milhões. Sergio Zimerman, fundador e presidente da Petz – e dono de 

33,5% da companhia –, vendeu cerca de 3% de sua posição. Os outros 

executivos, menos de 50% do que tinham. Isso porque o utilizaram para 

exercer um programa de stock options (e pagar os impostos sobre ele). 

Nessa forma de incentivo a funcionários, a empresa dá a opção de 

comprarem ações futuramente a um valor pré-determinado.  Plano 

exercido pelos executivos refere-se a um programa de anos atrás, 

compraram o papel a um valor abaixo do negociado na Bolsa.  Os papéis 

fruto desse benefício passam por um período de restrição de venda. Para 

reter talentos, a Petz acaba de aprovar um novo plano de incentivo do 

gênero. Ele será o correspondente a 5% do capital da rede.  

Na pandemia, a Petz só cresceu. A explicação é que os “tutores” dos 

animais, como a rede chama os donos, mimaram mais seus bichinhos, o 

que se refletiu em mais receitas. Desde que a Petz abriu capital, em 

setembro, as ações acumulam alta de 50%. 

 

Investimentos em Internet Móvel   (11/03/2021) 

Broadcast 
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 A infraestrutura para acomodar as antenas para a internet móvel 

de quinta geração (5G) demandará investimentos da ordem de R$ 6 

bilhões, segundo a Associação Brasileira de Infraestrutura de 

Telecomunicações (Abrintel). A previsão é que os desembolsos sejam 

feitos ao longo dos próximos cinco anos, em torres, postes e posteletes. 

Esse mercado está nas mãos de empresas apelidadas de “torreiras”, 

depois que as teles – Vivo, TIM e Oi – decidiram vender as propriedades e 

virar inquilinas. A mexicana América Móvil (dona da Claro) também está 

criando uma empresa para cuidar das torres. Entretanto, o maior 

problema para as empresas não deve ser financeiro, mas com as leis 

municipais que restringem a instalação de antenas e seu licenciamento. 

Nos próximos dias, a associação lançará a campanha “Antene-se”, voltada 

a prefeitos e vereadores, sobre a necessidade de simplificar a legislação 

municipal. 

 

Falta de adesão a reabertura de Lojas   (11/03/2021) 

Broadcast 

As associações de empresas de comércio, serviços e alimentação 

desistiram de cobrar do governador de São Paulo, João Doria, a reabertura 

imediata das lojas. Caso não fossem atendidos, ameaçavam fazer 

mobilizações nas ruas da capital paulista. O movimento tinha a adesão da 

Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings (Alshop), Associação 

Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Associação Comercial de São 

Paulo (ACSP), Confederação de Dirigentes Lojistas (CNDL), Associação 

Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), entre outras. 

Seguro: Mais para Frente   (11/03/2021) 

Broadcast 
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Com o agravamento da pandemia no Brasil, um evento 

internacional de seguros que aconteceria no País foi adiado de 2022 para 

o segundo semestre de 2023. A mudança na data da 38ª Conferência 

Hemisférica da Federação Interamericana de Empresas de Seguros (Fides) 

foi proposta pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG) e 

acolhido pelo colegiado da entidade internacional.  

 

Esperança e desconfiança na América Latina   (11/03/2021) 

O Estado de S. Paulo 

Ao contrário do que pensam uns poucos dirigentes políticos 

desconectados da realidade, que veem nos dados do aumento de casos de 

contaminação e de mortes pela covid-19 apenas uma tentativa dos meios 

de comunicação de disseminar o pânico, analistas econômicos sensatos 

estão revendo para baixo suas projeções de crescimento das economias 

de seus países em 2021 justamente por causa da pandemia. É isso que 

mostra a Sondagem Econômica da América Latina elaborada pelo 

IBRE/FGV com base em entrevistas feitas em dez países. O Brasil é um 

caso exemplar. Dos brasileiros entrevistados, 66,7%, ou exatamente dois 

terços, reviram para baixo as projeções que faziam no último trimestre de 

2020. A projeção média para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro em 2021 agora é de 3%. 

Talvez na nova pesquisa, a ser realizada no segundo trimestre, a 

projeção seja novamente revista. Os dados divulgados pelo IBGE sobre o 

desempenho da economia brasileira em 2020 mostram uma 

desaceleração da atividade nos meses finais do ano passado, numa 

tendência que dados preliminares indicam estar se repetindo no início de 

2021. 
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A despeito de números ainda preocupantes da atividade econômica 

na América Latina e da lentidão com que, na maioria dos países da região, 

avança a vacinação contra o novo coronavírus, houve melhora no clima 

econômico entre o último trimestre de 2020 e o primeiro de 2021, de 60,7 

para 70,5 pontos. Mas os próprios responsáveis pela pesquisa tratam de 

limitar o alcance desse movimento. “Apesar da alta de 9,8 pontos, o 

indicador continua na zona desfavorável do ciclo econômico, com uma 

combinação de avaliações desfavoráveis sobre o presente e expectativas 

otimistas em relação ao futuro próximo.” 

O principal fator de otimismo é o início do programa de imunização 

contra a covid-19 também na região. No país que mais se preparou para 

essa etapa, o Chile, todos os consultados pela pesquisa reviram para cima 

suas projeções para o PIB chileno em 2021. O Brasil lidera a classificação 

do número de especialistas que ficaram mais pessimistas. Razões para 

essa mudança não faltam. 

 

Com a limitação de R$ 44 bi, menor auxílio é de R$ 150    (11/03/2021) 

O Estado de S. Paulo 

O limite de R$ 44 bilhões para o pagamento do auxílio emergencial 

tem “pouca gordura” para mudanças no valor do benefício, segundo 

apurou o Estadão/broadcast. Sob esse teto, a área técnica do governo 

desenhou a nova rodada prevendo um “piso” de R$ 150 mensais a famílias 

com apenas uma pessoa, um valor médio de R$ 250 para a maior parte 

das famílias e uma faixa mais elevada de R$ 375, para mulheres que são as 

únicas provedoras do lar. 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a dizer que o valor 

mínimo do benefício seria de R$ 175. No entanto, duas fontes ouvidas 
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pela reportagem afirmam que os cálculos foram feitos a partir do valor de 

R$ 150. “Se for uma família monoparental dirigida por mulher é R$ 375. Se 

for um homem sozinho, é R$ 175. Se for o casal, é R$ 250”, disse o 

ministro na ocasião. Ressaltou que a política estava sendo detalhada pelo 

Ministério da Cidadania. 

Nos bastidores, a explicação é que a Economia “deu o limite” de 

gasto total pelo qual o desenho poderia ser trabalhado. Por isso, quem 

ditará o valor exato do auxílio a cada beneficiário é a pasta chefiada por 

João Roma. A tentativa é evitar algum tipo de cobrança por causa da 

declaração do ministro. No Congresso Nacional, parlamentares da 

oposição trabalham para derrubar o limite de gastos com o auxílio 

emergencial. Há um destaque do PCdoB que pretende suprimir esse 

trecho do texto da PEC. O valor de R$ 44 bilhões precisa contemplar não 

só o pagamento de quatro parcelas do benefício, mas também as 

despesas administrativas com a contratação de Caixa e Dataprev, 

responsáveis pela operação do benefício e pelo cruzamento de dados para 

verificar se o cidadão é elegível ou não ao auxílio. 

Por isso, a pouca gordura que existe no limite deve ser reservada a 

acomodar eventual número maior de beneficiários habilitados após a 

análise da Dataprev. Hoje, o governo prevê contemplar cerca de 45 

milhões de pessoas com o pagamento do auxílio. Embora o governo faça 

simulações, a criação do critério por meio de medida provisória, que ainda 

será editada, pode resultar numa demanda maior, que precisará ser 

acomodada dentro do limite de R$ 44 bilhões estipulado na PEC 

emergencial. Na avaliação de um técnico ouvido pela reportagem, seria 

arriscado mudar o valor do benefício para algo diferente de R$ 150, R$ 

250 e R$ 375, como já previsto. Os valores foram calculados a partir de 
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estimativas de perda de renda da população na pandemia. Com base em 

coletas feitas pelo IBGE, o governo estimou a perda entre a renda habitual 

e efetiva do trabalhador durante a pandemia. Esse é um dos estudos que 

ajudaram a subsidiar a definição dos valores. 

Com a aprovação da proposta na Câmara em dois turnos, o texto 

será promulgado pela Mesa do Congresso Nacional. Depois disso, o 

governo edita duas Medidas Provisórias, com vigência imediata: uma para 

estabelecer as regras da nova rodada do auxílio, outra para abrir o crédito 

extraordinário que libera os recursos que bancarão o programa. Após a 

edição das MPS, o governo assina novos contratos com Caixa e Dataprev 

para a prestação de serviços ligados à operação do auxílio. Depois, a 

Dataprev finaliza os cruzamentos, e então a Caixa efetua o pagamento aos 

beneficiários. O presidente Bolsonaro estimou em cinco dias o prazo entre 

a aprovação da PEC e o pagamento efetivo do auxílio. 

 

EUA desistem de sobretaxar alumínio do Brasil   (11/03/2021) 

Broadcast 

Os EUA encerraram investigação de subsídios sobre exportações 

brasileiras de chapas de liga de alumínio iniciada no governo Trump e 

decidiram não impor sobretaxas ao produto nacional. Em 2019, os 

americanos compraram 40% do total exportado pelo País. 

Os Estados Unidos encerraram investigação de subsídios sobre 

exportações brasileiras de chapas de liga de alumínio sem imposição de 

sobretaxas ao produto nacional, informaram, em nota conjunta, os 

Ministérios das Relações Exteriores e da Economia. 

Ainda está em curso investigação dos EUA sobre dumping (prática 

comercial que consiste em vender produtos a preços menores que os 
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custos para eliminar concorrentes) no mesmo caso. “(O governo 

brasileiro) recebeu com satisfação o encerramento da investigação sobre 

subsídios e medidas compensatórias, que foi concluído sem a imposição 

de sobretaxas ao produto nacional. O governo brasileiro continuará 

acompanhando a investigação antidumping, ainda em curso, sobre o 

mesmo produto. A autoridade americana considerou ter havido dumping 

nas exportações brasileiras, mas deve concluir análise de dano para que se 

determine a eventual aplicação de medidas”, diz a nota. 

Em 2019, os EUA compraram US$ 104 milhões de chapas de 

alumínio brasileiras, 40% do total exportado pelo País. Durante o governo 

Donald Trump foram adotadas medidas contra o alumínio e o aço 

brasileiro, em uma escalada protecionista da administração americana. 

Com a eleição de Joe Biden, há expectativa nos dois setores de reversão 

dessas medidas e de um menor protecionismo pelo país norte-americano. 

De acordo com o Itamaraty, a investigação no setor de alumínio 

examinou 23 programas governamentais brasileiros, como o programa de 

Financiamento de Máquinas e Equipamentos do BNDES (Finame), o 

programa de drawback, que devolve ao exportador tributos sobre a 

produção vendida ao exterior, e a isenção de Pis/cofins. A conclusão é que 

os programas não configuram subsídios.  

A Associação Brasileira do Alumínio (Abal) comemorou a decisão do 

governo norte-americano. “O resultado favorável ao nosso pleito fortalece 

a relação das empresas brasileiras do alumínio com um mercado e um 

parceiro comercial estratégico”, disse a associação, em nota. 



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 

(11/03/2021)


