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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
24 DE MARÇO DE 2021 
 

Seguro-desemprego deixa de ser opção para pagar cortes de salário e 

jornada 

O Estado de S. Paulo 

Sem respaldo dentro do governo para promover mudanças no seguro-desemprego 

neste momento de piora no mercado de trabalho, a equipe econômica mudou sua estratégia 

para tirar do papel o programa que permite novos acordos para redução de jornada e salário ou 

suspensão de contrato dos trabalhadores. O esforço agora é para buscar recursos dentro do 

Orçamento. Por isso, integrantes da equipe econômica já admitem a abertura de um crédito 

extraordinário, fora do teto de gastos para bancar o programa. O governo estima que a nova 

rodada de reduções de jornada e salário ou suspensões de contrato deva alcançar de 2,7 milhões 

a 3 milhões de trabalhadores. O benefício emergencial (BEM), pago pelo governo como 

compensação pela perda salarial, deve custar entre R$ 5,8 bilhões e R$ 6,5 bilhões. 

A alteração no seguro-desemprego caiu na “ordem de prioridades” para financiar o BEM 

depois de ter tido uma receptividade ruim dentro do próprio governo e entre economistas e 

centrais sindicais. Técnicos da área econômica reconhecem que o momento é “impraticável” 

para uma mudança como essa, dado o risco de aumento do desemprego. 

A proposta de mudança na política permanente de proteção a trabalhadores demitidos, 

incluía a previsão de parcelas decrescentes (com um corte de 10% a cada mês) e uma carência 

maior para acessar o benefício a partir do segundo pedido. Hoje, o valor da parcela do seguro é 

fixo em todos os meses. A proposta de mudança não foi bem recebida pela ala política do 

governo, que orientou o abandono dessa alternativa. Mesmo na área econômica, técnicos 

admitem que o tema, já sensível em qualquer contexto, virou ainda mais polêmico devido ao 

momento do mercado de trabalho. O País fechou o último trimestre de 2020 com a taxa de 

desemprego em 13,9%, a pior da série do IBGE, iniciada em 2012. 

O esforço agora tem sido encontrar recursos dentro do próprio Orçamento. A missão é 

difícil: ontem, o próprio Ministério da Economia apontou um buraco de R$ 17,5 bilhões no teto 

de gastos, indicando a necessidade de um corte de despesas nesse valor. Apesar disso, uma 

fonte da área econômica garante que há alternativas em estudo. Uma hipótese cogitada no 

Congresso é repassar às empresas a responsabilidade de pagar o auxílio-doença a trabalhadores 
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afastados por até 120 dias, o que poderia liberar cerca de R$ 5 bilhões dentro do teto. O entrave, 

porém, é a dificuldade de caixa das empresas para assumir essas despesas num momento de 

crise. Na avaliação da equipe econômica, a nova rodada do programa atende aos requisitos de 

imprevisibilidade e urgência necessários para a abertura de um crédito extraordinário. 

A reedição do programa tem sido um pedido inclusive das centrais sindicais. O 

presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, diz que o governo deveria 

acelerar a medida, nos mesmos moldes de 2020, com um desenho “equilibrado”.  O primeiro 

secretário-geral da Força Sindical, Sérgio Leite, que integra o Codefat, também defende a 

reedição do programa, no mesmo desenho aprovado em 2020 pelo Congresso. 

Embora apoiem a nova rodada do BEM, as centrais sindicais se opõem à revisão no 

seguro-desemprego. “É temerário mexer no seguro-desemprego, que é o único instrumento 

para minimizar o impacto sobre trabalhadores quando perdem o emprego”, diz Patah. 

O economista Arnaldo Lima, diretor de Estratégias Públicas da MAG Seguros, também 

vê o momento como inoportuno para mudanças no seguro-desemprego. Embora veja espaço 

para mudanças na política, para corrigir distorções, ele afirma que uma alteração agora pode 

piorar ainda mais a situação do mercado de trabalho.  

 

Governo quer recurso de previdência como garantia de crédito 

O Estado de S. Paulo 

O governo quer permitir aos clientes usar parte dos recursos poupados em previdência 

complementar como lastro de empréstimos com o objetivo de conseguir baratear o custo do 

crédito. A permissão está prevista em medida provisória em elaboração pelo Ministério da 

Economia para fomentar as garantias, aumentando a competição no mercado com redução da 

taxa de juros e portabilidade das operações de crédito. A MP cria a Câmara de Gestão de 

Garantias (CCG), ação apontada com grande potencial para estimular o crédito e ser uma das 

principais bandeiras na área de medidas microeconômicas do governo. 

A câmara também vai administrar essas garantias e facilitar operações com empresas. 

A central vai avaliar o valor do imóvel e dizer quanto a pessoa ou a empresa pode pegar de 

financiamento dando o imóvel como garantia. O tomador do crédito poderá escolher qualquer 

instituição financeira e buscar o empréstimo. Uma vez que ele pague um valor do empréstimo 

libera espaço para pegar mais crédito com outro banco, se quiser. Ele poderá escolher o banco 

que está ofertando a melhor condição. Também será permitido a “recarga” do financiamento 

imobiliário. Ou seja, pegar um novo empréstimo com o lastro do valor do imóvel pago. Para isso, 
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será feita uma averbação do registro dos imóveis sobre o valor do saldo devedor para atualizar 

o valor da dívida e o que foi pago. 

O diagnóstico do Ministério da Economia e do Banco Central é de que há um 

“empoçamento” das garantias. Isso significa, na prática, que muitas garantias que poderiam ser 

usadas para novos financiamentos não são aproveitadas. É o caso, por exemplo, de uma pessoa 

que fez um financiamento para a compra do imóvel, já pagou grande parte dele, mas esse 

patrimônio está “preso” numa alienação fiduciária. Até quitar o financiamento, o imóvel fica no 

nome do banco e não do comprador. Cálculos do governo apontam que a carteira de 

financiamento imobiliário é próxima de R$ 600 bilhões. Mas só em ativos de imóvel residencial 

o valor gira em torno de R$ 10 trilhões. Boa parte desse valor poderia ser usada com lastro em 

novos financiamentos.  

 

Venda de shoppings opõe sócios e gestão da Brmalls 

Broadcast 

Um cabo de guerra está sendo travado na Brmalls, maior empresa de shopping centers 

do Brasil. A acionista e gestora de private equity Aurora Capital e o grupo Suno estão se 

articulando para tentar emplacar uma estratégia de negócios baseada na venda dos shoppings 

para fundos imobiliários. Nesse modelo, a Brmalls ficaria como cotista do fundo e 

administradora dos estabelecimentos, o que poderia valorizar os ativos entre 50% e 70% frente 

ao valor de mercado atual, segundo os proponentes. A oferta foi tornada pública em carta 

aberta enviada ao conselho de administração da Brmalls, que a recusou. A direção discorda dos 

cálculos, diz que a transferência dos ativos geraria custos altos com impostos, além de limitar o 

poder de gestão. A Aurora Capital (dona de 5,5% da Brmalls) e o Suno (interessado em atuar 

como gestor dos fundos imobiliários) estão tentando mobilizar outros investidores para discutir 

a proposta. Squadra (com participação de 6%), Velt Partners (5,1%) e Atmos (5%) e outros estão 

sendo procurados. Os acionistas têm direito a convocar assembleia, se a direção não concordar. 

A Aurora fala até em expandir a fatia na Brmalls. “Estamos dispostos a aumentar a 

participação. No fundo, quem manda é quem tem mais votos”, diz o sócio da gestora, Renoir 

Vieira. “Temos interesse até em assumir o controle da companhia.” 

 

Venda da BB-DTVM 

Broadcast 
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A venda de uma participação no braço de gestão de recursos do Banco do Brasil, a BB 

DTVM, avançou. Duas candidatas estrangeiras estariam mais fortes no páreo. Uma seria a 

gestora norte-americana Franklin Templeton Investments, que há tempos procura um ativo para 

crescer no Brasil.  No mercado, porém, os próximos passos da negociação da BB DTVM atraem 

questionamentos. Pesa a recente troca de comando no BB. O cenário internacional e o local 

também podem dificultar o cheque, no momento. » Arrumar a noiva. O grande atrativo da BB 

DTVM é a distribuição, via rede do banco. Porém, há quem diga que ela deveria ser fortalecida, 

reinventada para as plataformas digitais. Procurados, BB e Franklin Templeton não comentaram. 

 

Mudanças no mercado imobiliário 

Broadcast 

O legado da pandemia para o mercado imobiliário deve ir além dos espaços maiores 

para home office. A construtech Molegolar criou um protótipo de prédios residenciais e 

comerciais, apelidado de pandebuilding, com diretrizes de engenharia, arquitetura e mobiliário 

que tentam reduzir os riscos de contaminação pelo coronavírus. O edifício-conceito tem câmara 

de desinfecção e medição de temperatura. O elevador responde por aproximação. Na entrada 

de apartamentos e escritórios, há tapetes e sapateiras com spray desinfetante. 

 

Pagamentos pelo WhatsApp? 

Broadcast 

Os pagamentos pelo Whats App completaram ontem nove meses de suspensão pelo 

Banco Central. De lá para cá, a rede teve de mudar de rota algumas vezes para convencer o 

regulador brasileiro. Nem o pedido para atuar como iniciador de pagamentos agilizou o trâmite. 

Além disso, por ordem do BC, o Whatsapp terá de iniciar no mundo de pagamentos 

brasileiro apenas com transações financeiras P2P, aquelas de uma pessoa para outra. O P2M, 

de pessoa para estabelecimentos, ficará para depois.  Para fazer transações de pessoa para 

estabelecimento, o Whatsapp terá de arranjar outra empresa de maquininhas. Por ora, só tem 

a Cielo, cujo processo está em andamento. Sem mais uma adquirente, nada feito com o BC. 

 

Setor industrial mantém sua boa imagem 

Broadcast 
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regulador brasileiro. Nem o pedido para atuar como iniciador de pagamentos agilizou o trâmite. 

Além disso, por ordem do BC, o Whatsapp terá de iniciar no mundo de pagamentos 

brasileiro apenas com transações financeiras P2P, aquelas de uma pessoa para outra. O P2M, 

de pessoa para estabelecimentos, ficará para depois.  Para fazer transações de pessoa para 

estabelecimento, o Whatsapp terá de arranjar outra empresa de maquininhas. Por ora, só tem 

a Cielo, cujo processo está em andamento. Sem mais uma adquirente, nada feito com o BC. 

 

Setor industrial mantém sua boa imagem 

Broadcast 
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Embora a indústria venha perdendo fatias da produção em diferentes países há décadas, 

em razão das transformações pelas quais a economia vem passando em escala mundial, no 

Brasil ela tem conseguido manter sua imagem de importante para o desenvolvimento 

econômico, a geração de empregos, a melhora da qualidade de vida da população e a inovação, 

entre outros itens. O fato de mais de quatro quintos (84%) dos entrevistados considerarem que 

“ter uma indústria fraca é ruim para a população do País” é um dos fortes elementos que 

mostram a boa avaliação dos brasileiros sobre o setor. 

Este é um dos muitos dados compilados pela pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira: 

Indústria Brasileira na Visão da População realizada pela CNI. Nove entre dez entrevistados 

concordam total ou parcialmente que ter uma indústria forte deve ser prioridade do País. Entre 

os setores da economia, a indústria foi apontada na pesquisa junto com a agropecuária como os 

mais importantes para o crescimento da economia brasileira. 

Para o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, o momento torna ainda mais 

importante o papel da indústria: “O Brasil precisa fortalecer o setor industrial, para que ele seja 

cada vez mais dinâmico e competitivo, ajudando a superar a mais grave crise sanitária, 

econômica e social que já vivenciamos”. 

Dados do IBGE mostram que entre a década de 1980 e a atual, a indústria perdeu mais 

da metade da fatia porcentual que detinha do Produto Interno Bruto brasileiro. Na década de 

1980, a participação da indústria no PIB passava de 45%; no ano passado, tinha caído para 20,4%. 

A redução da fatia da indústria na produção total é um fenômeno mundial. No Brasil, 

porém, o processo parece mais rápido e marcado pelo atraso na modernização, sobretudo dos 

segmentos industriais mais ativos no mercado internacional. Sua imagem como caminho para o 

crescimento profissional das pessoas e o desenvolvimento econômico, no entanto, continua 

muito forte entre os brasileiros. Oito em cada dez entrevistados concordam total ou 

parcialmente com a frase “eu encorajaria meu filho(a) a buscar uma carreira na indústria”. Para 

60% dos entrevistados, os empregos na indústria são mais gratificantes. 

 

Preocupado com a inflação, BC avisa que vai repetir alta de juros 

Broadcast 

O Banco Central explicou ontem porque se prepara para repetir a dose de alta de 0,75 

ponto porcentual na taxa de juros básico em maio, a mesma magnitude vista na semana passada 

e que surpreendeu boa parte dos analistas de mercado: está claramente preocupado com o 

comportamento dos preços – mais do que com o ritmo da atividade. Teme perder sua meta de 
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inflação deste ano (de 3,75%) e acabar por desancorar as expectativas para 2022, que ainda 

estão em linha com o alvo perseguido pela instituição. 

A autoridade monetária manteve estimativas apresentadas no comunicado que se 

seguiu à decisão da semana passada para o IPCA deste ano (5%) e do próximo (3,50%), mas as 

previsões para os preços administrados, que só aumentam com a autorização do governo – 

como energia elétrica, por exemplo – dispararam de 5,1% para 9,5% para este ano e subiram de 

3,0% para 4,4% para 2022. O impacto produzido por um novo aumento de 0,75 ponto deixará o 

Brasil menos vulnerável a esse cenário, na percepção do BC. Com isso, a taxa que passou de 

2,00% para 2,75% ao ano, deve chegar a 3,50% no início de maio. 

Mais uma vez, o colegiado manteve o alerta sobre a trajetória fiscal do País, apesar de 

elogiar os esforços para a aprovação da PEC emergencial, que autorizou uma nova rodada de 

auxílio com contrapartidas fiscais, neste mês. Além da preocupação com a inflação interna, o BC 

salientou que países emergentes, como o Brasil, poderão passar por um período “desafiador” 

por causa de uma possível reprecificação dos preços dos ativos internacionais. A cúpula do BC 

citou também os impactos da reflação internacional, que é uma alta dos preços típica de 

momentos que se seguem a recessões eque têm base no aumento da demanda. 

Embora um ciclo mais pesado de alta dos juros possa comprometer o desempenho da 

atividade econômica, o Copom projeta que um novo tombo na economia causado pelo 

recrudescimento da pandemia será menos profundo do que o visto no ano passado, quando o 

PIB encolheu 4,1%. Na realidade, o BC aposta em uma recuperação forte ao longo do segundo 

semestre de 2021 também tendo em mente que a vacinação dos brasileiros será abrangente. 

“Contudo, os últimos dados disponíveis ainda não contemplamos possíveis efeitos do 

recente e agudo aumento no número de casos de covid -19, e assim há bastante incerteza sobre 

o ritmo de crescimento da economia no primeiro e segundo trimestres deste ano”, ponderaram. 

Para o diretor do ASA Investments e ex-secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall, o 

BC claramente quis transmitir uma mensagem ainda mais dura na ata do que no comunicado da 

semana passada. Em especial, ele destacou a observação feita pelo Copom para as mudanças 

no cenário externo. Já o economista e sócio da SP CAP Fábio Susteras enfatizou a preocupação 

do BC sobre a reflação e seu impacto sobre as commodities. No Brasil, salientou, este aumento 

se traduz de forma mais simbólica e enfática nos preços dos combustíveis. 

 

Governo aposta em patrocínio privado para revitalizar rios. 

O Estado de S. Paulo 
(24/03/2021)
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Sem recursos públicos suficientes e com demanda crescente para garantir segurança 

hídrica no futuro, o governo federal aposta em patrocínios privados para revitalizar as bacias 

hidrográficas brasileiras – regiões que abrangem os rios e seus afluentes. Para colocar o 

programa em pé, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) tenta aproveitar o 

movimento de valorização dos negócios que apostam na pauta ambiental – o tão falado ESG, 

sigla em inglês para os critérios ambiental, social e de governança, cada vez mais relevantes para 

o acesso ao crédito pelas empresas. 

No dia Mundial da Água, dez empresas anunciaram que irão aportar recursos no 

programa, batizado de Águas Brasileiras, e, de acordo com o governo, outras 15 estão em 

processo de adesão. O foco inicial do projeto contempla quatro bacias: São Francisco, Parnaíba, 

Taquari e Tocantins-araguaia. Nele, o governo sai do papel de executor de política pública para 

servir como um indutor de investimentos, apresentando projetos desenhados por instituições e 

empresas que visam recuperar essas regiões a investidores dispostos a injetar recursos em ações 

ambientais. “É vantajoso para a empresa que assumir esse patrocínio, seja por eventualmente 

estar instalada em bacia na qual ela capta água, ou pela associação de sua imagem a um 

investimento em ações de sustentabilidade”, disse a chefe de gabinete da assessoria especial 

do ministro Rogério Marinho, Verônica Sánchez. O ministério estima que o custo médio de 

recuperação dessas áreas é de R$ 40 mil por hectare. Há previsão do plantio de 100 milhões de 

árvores em dois anos e outras ações voltadas ao desassoreamento de rios, construção de 

pequenas barragens, recuperação de mata ciliar e nascentes, entre outras. 

O Águas Brasileiras foi oficialmente lançado em dezembro do ano passado, mas o MDR 

e governos estaduais já experimentaram o modelo de parceria com o privado no projeto Juntos 

pelo Araguaia, que já está na etapa executiva com investimento privado de R$ 7 milhões. A 

responsável é a mineradora Anglo American, que tem sede em Londres e atua no Brasil há mais 

de 40 anos, com operações no Rio de Janeiro e em Goiás. A empresa também está entre as dez 

empresas que formalizaram nesta semana a adesão ao Águas Brasileiras. O restante da lista é 

formado por Rumo Logística, Ambev, MRV Engenharia, Stone, Vale S.A, Engie Brasil, Bradesco, 

Caixa e JBS. “Temos plena consciência de que somos hóspedes nos municípios onde operamos. 

O projeto está completamente alinhado com o que acreditamos, de contribuir para o meio 

ambiente e com as comunidades ao longo do rio que têm ou tiveram lá seu sustento e atividades 

econômicas prejudicadas com o assoreamento dos rios em alguns pontos”, disse o presidente 

da Anglo American no Brasil, Wilfred Bruijn. 

Depois de abrir um processo seletivo que atraiu 48 propostas de revitalização, o governo 

selecionou 26 projetos. Eles começaram a ser apresentados à iniciativa privada por Marinho, 
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que tem feito viagens para tratar do assunto com empresas, instituições financeiras e 

associações – potenciais patrocinadores. Os projetos carregam um atrativo para quem aceitar 

ser patrocinador. Todos precisaram estabelecer requisitos que permitam aos futuros 

investidores buscar a certificação do programa para a emissão de crédito de carbono, um item 

que só tende a se valorizar no mercado. “As empresas perceberam que aquelas que já têm 

práticas de sustentabilidade na sua cultura não só sobreviveram, mas passaram a crise de uma 

forma melhor”, disse Sanchez. 

Até o meio do ano, o governo pretende lançar uma plataforma que poderá ser 

permanentemente abastecida com outros planos de revitalização. Eles ficarão numa “prateleira 

virtual” para investidores interessados – uma espécie de “marketplace” de projetos validados 

pelo Executivo, que também disponibiliza um selo para os patrocinadores. As áreas das quatro 

bacias prioritárias dentro do programa ‘Águas Brasileiras’ abrigam 24% da população brasileira, 

sendo que 30% são dependentes do programa Bolsa Família. Além disso, são regiões que 

concentram desafios de recuperação de áreas degradadas em razão do aumento do potencial 

agrícola e da necessidade de preservação da água. Os números dão o alerta. A indústria utiliza 

mais de 200 mil litros de água por segundo, e na agricultura irrigada, isso chega a um milhão de 

litros por segundo. Há uma avaliação de que a incerteza da oferta da água pode afetar a 

produção econômica no futuro, um risco estimado em R$ 520 bilhões para 2035. Por outro lado, 

calcula-se que a cada R$ 1 investido em infraestrutura para a segurança hídrica, mais de R$ 15 

são obtidos em benefícios associados à manutenção de atividades produtivas. 

 

 



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 
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