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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
19 DE ABRIL DE 2021 
 

Subsídio a painel solar divide deputados 
O Estado de S. Paulo 

A Câmara deve debater na semana que vem um tema que levanta amor e ódio 

no setor elétrico: as regras para consumidores que produzem a própria energia, a 

chamada geração distribuída. De um lado, estão deputados que dizem ser contra 

“taxar o sol”, mas a reação surgiu e já há parlamentares que querem o fim do subsídio 

para os painéis fotovoltaicos e que consideram que o modelo atual “taxa o pobre”. 

A revisão das normas para a geração distribuída se arrasta desde 2019, quando 

a Aneel apresentou uma proposta para rever a resolução que criou um incentivo para 

o setor. Em 2015, o órgão regulador ampliou o alcance da medida e incluiu a 

modalidade de geração distribuída remota - as fazendas solares. Com o aumento do 

custo da energia bem acima da inflação nos últimos anos e os custos mais baixos dos 

equipamentos e do crédito, a geração distribuída atingiu crescimento exponencial. A 

discussão, no entanto, foi interditada pelo presidente Bolsonaro, que passou a 

defender publicamente que não houvesse cobrança de encargos para consumidores 

que geram a própria energia e enquadrou a diretoria da agência reguladora. Apesar de 

deter autonomia, a Aneel abandonou o problema que ela mesma criou e decidiu 

deixar a decisão para o Congresso. 

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sinalizou que o tema deve ser 

pautado em breve. A proposta que deve ser analisada pelos deputados, de Lafayette 

de Andrada (Republicanos-mg), traz um período de transição de 25 anos para que haja 

mudanças de regras para quem que já possui geração distribuída, o que permitiria 

mais “previsibilidade e segurança jurídica”. Já para novos consumidores, os encargos 

seriam cobrados ao longo de dez anos. O texto é semelhante à primeira proposta 

apresentada pela Aneel , que foi considerada muito tímida por especialistas. 

No entanto, lideranças da Câmara se posicionaram contra o projeto - entre elas 

o vice-presidente da Casa, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), e o ex-presidente da 



  

(16/04/2021)

1 
 

PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
19 DE ABRIL DE 2021 
 

Subsídio a painel solar divide deputados 
O Estado de S. Paulo 

A Câmara deve debater na semana que vem um tema que levanta amor e ódio 

no setor elétrico: as regras para consumidores que produzem a própria energia, a 

chamada geração distribuída. De um lado, estão deputados que dizem ser contra 

“taxar o sol”, mas a reação surgiu e já há parlamentares que querem o fim do subsídio 

para os painéis fotovoltaicos e que consideram que o modelo atual “taxa o pobre”. 

A revisão das normas para a geração distribuída se arrasta desde 2019, quando 

a Aneel apresentou uma proposta para rever a resolução que criou um incentivo para 

o setor. Em 2015, o órgão regulador ampliou o alcance da medida e incluiu a 

modalidade de geração distribuída remota - as fazendas solares. Com o aumento do 

custo da energia bem acima da inflação nos últimos anos e os custos mais baixos dos 

equipamentos e do crédito, a geração distribuída atingiu crescimento exponencial. A 

discussão, no entanto, foi interditada pelo presidente Bolsonaro, que passou a 

defender publicamente que não houvesse cobrança de encargos para consumidores 

que geram a própria energia e enquadrou a diretoria da agência reguladora. Apesar de 

deter autonomia, a Aneel abandonou o problema que ela mesma criou e decidiu 

deixar a decisão para o Congresso. 

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sinalizou que o tema deve ser 

pautado em breve. A proposta que deve ser analisada pelos deputados, de Lafayette 

de Andrada (Republicanos-mg), traz um período de transição de 25 anos para que haja 

mudanças de regras para quem que já possui geração distribuída, o que permitiria 

mais “previsibilidade e segurança jurídica”. Já para novos consumidores, os encargos 

seriam cobrados ao longo de dez anos. O texto é semelhante à primeira proposta 

apresentada pela Aneel , que foi considerada muito tímida por especialistas. 

No entanto, lideranças da Câmara se posicionaram contra o projeto - entre elas 

o vice-presidente da Casa, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), e o ex-presidente da 

2 
 

Câmara, Rodrigo Maia. Ramos afirmou ser “contra taxar o pobre para pagar a energia 

de rico”. “Não é justo que o usuário que não tem geração distribuída subsidie a conta 

de quem tem. Isso é uma aberração, é um ‘Robin Hood’ às avessas com um discurso 

falso e mentiroso de taxar o sol”, afirmou. Ramos diz ser um entusiasta da energia 

limpa, mas reitera que qualquer subsídio deve ser pago com recursos da União. 

“Energia solar é bom e devemos investir nisso, mas não às custas da classe média e dos 

mais pobres”, afirmou Rodrigo Maia. “Esse projeto concentra ainda mais os subsídios 

nas mãos dos mais ricos. Para mim, não tem problema se o governo quiser subsidiar, 

desde que isso seja transparente e esteja no Orçamento. Mas no Brasil os subsídios 

são escondidos para não mostrar que os ricos recebem.” 

No mundo, especialistas citam que estados norte-americanos como Nova York, 

Califórnia, e países como Espanha e Austrália cobram taxas pelo uso da rede para 

reduzir o subsídio cruzado. Eles também estão aperfeiçoando os mecanismos que 

valorizam o excedente da produção da energia. Isso abreria espaço para que se 

estimule a entrada de baterias no sistema de geração, pois a rede da distribuidora é 

usada de graça como se fosse uma “bateria”. 

A área técnica do TCU também é contrária à manutenção dos subsídios ao 

setor. 

 

Inclusão do Banco Inter no Ibovespa mostra potencial de 

bancos digitais 
Broadcast 

Os bancos com atuação mais forte no ambiente digital têm apresentado 

crescimentos expressivos. E a entrada da Unit do Banco Inter no Ibovespa, de acordo 

com a segunda prévia da carteira teórica que valerá a partir de maio, é reflexo desse 

desempenho, segundo analistas. 

Neste segmento, estão inclusos, além do Inter, Banco Pan e BMG, estes dois 

com histórico de atuação no modelo mais tradicional, mas que mudaram de estratégia 

e hoje são digitais. O BTG Pactual anunciou a compra da fatia da Caixa Econômica 
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Federal no Pan, movimento que, segundo analistas, vai impulsionar os resultados do 

banco, que já vêm de melhoras consistentes. 

O Inter está entre as ações recomendadas pela Mirae Asset. Para a corretora, 

as prévias operacionais do primeiro trimestre de 2021 confirmam as expectativas de 

mais um ano de crescimento. O Inter superou a marca de 10 milhões de correntistas, 

mais que dobrando em 12 meses. A originação de crédito cresceu 173% na 

comparação anual. 

“Entendemos que ainda há uma grande demanda reprimida, com novos 

serviços e produtos financeiros a serem explorados”, diz Julia Monteiro, analista da 

Mycap. Ela afirma que as margens também devem crescer, gradualmente, e lembra 

ainda que a melhora dos serviços de internet, especialmente em cidades médias e 

pequenas, deve ajudar a impulsionar ainda mais o mercado para os bancos digitais. 

“Há ainda um vasto campo a ser explorado”. 

Fernando Habda, estrategista de Pessoa Física da Santander Corretora, 

concorda que o ritmo de crescimento dos bancos puramente digitais impressiona. Mas 

mostra maior ceticismo em relação à continuidade deste cenário. “Tecnologia, 

legislação e confiança permitiram o forte crescimento dos bancos digitais. Isto vai 

continuar? Do mesmo modo que árvores não chegam ao céu, o crescimento irá 

diminuir, mas ainda estamos em uma fase de avanço forte”. Habda ressalta ainda que 

o segmento de bancos digitais precisa de aportes financeiros muito altos. “Em algum 

momento, as fintechs e os bancos digitais terão que achar a ‘mina de ouro’ para um 

crescimento sustentável.” 

 

Depois de 14 anos, País deve ter contas externas no azul em 

Transações Correntes 
O Estado de S. Paulo 

A valorização internacional das commodities – produtos como petróleo, grãos e 

minério – deve fazer com que o Brasil feche as contas externas em 2021 no azul, após 

14 anos. Depois de um rombo de US$ 12,5 bilhões em 2020, a estimativa agora é de 

um saldo positivo de US$ 2 bilhões. Com um novo boom de commodities (produtos 
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básicos, como petróleo, grãos e minério) no mercado internacional, o Brasil deve 

voltar a fechar as contas externas no azul após 14 anos. De acordo com o Banco 

Central, depois de um rombo de US$ 12,5 bilhões no ano passado – já considerado 

baixo para os padrões brasileiros – a estimativa é de saldo positivo de US$ 2 bilhões 

em 2021, o primeiro superávit desde 2007. 

A conta de transações correntes no balanço de pagamentos engloba todos os 

negócios do Brasil com o exterior, incluindo o saldo comercial de mercadorias e 

serviços, as remessas de lucros e dividendos e os juros pagos pelas empresas, além das 

transferências pessoais. 

A última vez em que o resultado ficou no azul foi no boom global das 

commodities do começo do século, quando o Brasil registrou superávits por cinco anos 

seguidos a partir de 2003. Até o fim de 2020, o BC previa um novo déficit de US$ 19 

bilhões nas contas externas para este ano. Mas, com o aumento nos preços das 

commodities que o Brasil produz, o BC elevou a projeção de resultado para US$ 21 

bilhões, o que resultará em saldo positivo de US$ 2 bilhões. 

Com as estimativas para as contas de serviços e de renda primária 

praticamente estáveis, a grande diferença veio na projeção para a balança comercial, 

que passou de superávit de US$ 53 bilhões para US$ 70 bilhões. Se o valor se 

confirmar, será o maior da história para o saldo comercial medido pelo BC. Pelas 

contas da instituição, somente as exportações devem alcançar US$ 256 bilhões este 

ano, superando o recorde de US$ 253,185 bilhões de 2011. 

“Apesar de terem começado o ano em nível deprimido, espera-se que as 

exportações aumentem a partir de março, impulsionadas pelo escoamento da boa 

safra de soja, pelo patamar elevado para preços de commodities e pela recuperação 

da demanda internacional”, destaca o BC no último Relatório Trimestral de Inflação 

(RTI). O Ministério da Economia também espera um superávit comercial recorde em 

2021, de US$ 89,4 bilhões, crescimento de 75% ante o saldo de US$ 50,9 bilhões no 

ano passado. Enquanto a pasta considera os valores de todos os contratos de 

exportações e importações, a métrica do BC inclui apenas os recursos que 

efetivamente saíram e entraram no País. 
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No mercado internacional, os preços das commodities subiram 50% no último 

ano, conforme o BC. No mercado brasileiro, em reais, os preços das tiveram alta de 

66% no mesmo período. O impacto das commodities nas contas externas é cada vez 

maior porque o peso dos produtos básicos nas exportações brasileiras é crescente, 

passando de 53% do total embarcado em 2019 para 57% no ano passado. 

O presidente da Associação do Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto 

de Castro, destaca que o crescimento nas vendas desses produtos ocorre muito mais 

pelo preço do que pela quantidade produzida. “Há um aumento nos preços de todos 

esses produtos que o Brasil já produz em grande volume, como soja, milho, minério e 

petróleo. Além do aumento na demanda por países que já começaram a sair da crise, 

há um gargalo de falta de navios e contêineres que ajuda a pressionar os custos”, diz 

Castro. Para ele, diferente do que ocorreu na primeira década deste século, a alta nos 

preços das commodities não deve continuar por muitos anos. O economista chefe da 

Ativa Investimentos, Étore Sanchez, projeta um ciclo mais extenso de valorização das 

commodities, pelo menos enquanto durarem os grandes pacotes fiscais lançados pelas 

principais economias avançadas. O economista Bruno Lavieri, da 4E Consultoria, tem 

visão mais crítica sobre o superávit em conta corrente projetado para 2021. Para ele, 

apesar do desempenho das commodities, o resultado esperado faz parte de um 

diagnóstico ruim da economia. “É sinal de um quadro doméstico deteriorado, com 

câmbio fora do lugar e dificuldades para a população, o que reduz as importações”. 

 

Dólar se mantém em alta, apesar das exportações 
Broadcast 

A entrada de dólares no Brasil, puxada pelas exportações de commodities, não 

tem sido suficiente para colocar a moeda americana em patamares mais acomodados. 

Após ter subido cerca de 30% ante o real em 2020, o dólar à vista acumula alta 

próxima de 8% em 2021. Em tese, ao receber mais dólares com a exportação de 

commodities, o Brasil deveria passar por um processo de desvalorização da moeda 

americana – o que não está ocorrendo. 

“É a primeira vez que as cotações das commodities sobem e os países 

produtores pioram no câmbio”, comentou o presidente do Banco Central, Roberto 
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básicos, como petróleo, grãos e minério) no mercado internacional, o Brasil deve 

voltar a fechar as contas externas no azul após 14 anos. De acordo com o Banco 

Central, depois de um rombo de US$ 12,5 bilhões no ano passado – já considerado 

baixo para os padrões brasileiros – a estimativa é de saldo positivo de US$ 2 bilhões 
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transferências pessoais. 
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commodities do começo do século, quando o Brasil registrou superávits por cinco anos 

seguidos a partir de 2003. Até o fim de 2020, o BC previa um novo déficit de US$ 19 

bilhões nas contas externas para este ano. Mas, com o aumento nos preços das 

commodities que o Brasil produz, o BC elevou a projeção de resultado para US$ 21 

bilhões, o que resultará em saldo positivo de US$ 2 bilhões. 

Com as estimativas para as contas de serviços e de renda primária 

praticamente estáveis, a grande diferença veio na projeção para a balança comercial, 

que passou de superávit de US$ 53 bilhões para US$ 70 bilhões. Se o valor se 

confirmar, será o maior da história para o saldo comercial medido pelo BC. Pelas 

contas da instituição, somente as exportações devem alcançar US$ 256 bilhões este 

ano, superando o recorde de US$ 253,185 bilhões de 2011. 

“Apesar de terem começado o ano em nível deprimido, espera-se que as 

exportações aumentem a partir de março, impulsionadas pelo escoamento da boa 

safra de soja, pelo patamar elevado para preços de commodities e pela recuperação 

da demanda internacional”, destaca o BC no último Relatório Trimestral de Inflação 

(RTI). O Ministério da Economia também espera um superávit comercial recorde em 

2021, de US$ 89,4 bilhões, crescimento de 75% ante o saldo de US$ 50,9 bilhões no 

ano passado. Enquanto a pasta considera os valores de todos os contratos de 

exportações e importações, a métrica do BC inclui apenas os recursos que 

efetivamente saíram e entraram no País. 
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Campos Neto, em um evento recente. Para ele, esse comportamento atípico ocorre 

devido à deterioração fiscal e ao aumento da dívida dos emergentes no enfrentamento 

da pandemia de covid-19. 

Com a demanda global por commodities, os preços em reais de produtos como 

soja e milho têm aumentado, o que traz pressão adicional sobre a inflação brasileira. 

Embora o fenômeno fosse tratado como passageiro no ano passado, o BC já reconhece 

que seus efeitos sobre a inflação são mais duradouros que o esperado. Este foi um dos 

fatores considerados pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do BC no mês de 

março, quando a Selic (a taxa básica de juros) foi elevada de 2% para 2,75% ao ano. 

Para o economista Bruno Lavieri, da 4E Consultoria, o dólar não tem cedido 

ante o real porque a exportação de commodities é apenas um dos fatores de influência 

sobre as cotações. “Há muita coisa acontecendo. Ao mesmo tempo em que o País 

exporta bastante e cria um superávit na balança comercial, ocorrem saídas no resto do 

balanço”, pondera. “É o caso dos resultados de Investimento Direto no País (IDP) e 

portfólio. Além disso, as expectativas em relação ao futuro do real não são 

animadoras”, completa. 

O professor Michael Viriato, do Insper, destaca que o Brasil conseguiu 

aproveitar melhor o último boom das commodities (2003/2007), porque o País vinha 

em uma trajetória de melhora na condição fiscal, que começou ainda no governo FHC 

e continuou nos primeiros anos do governo Lula. “O câmbio sempre responde ao 

crescimento econômico e à capacidade de pagamento do País. Lá atrás, o contexto 

internacional era favorável e o Brasil crescia impulsionado pelo crédito e melhorava 

seus indicadores fiscais. Agora o mundo está se recuperando, mas o Brasil está um 

pouco atrasado e com piora nas contas públicas”. 

 

Expansão da Conta Financeira Digital pelo WhatsApp 
Broadcast 

Seguindo uma tendência das prestadoras de serviços que veem oportunidades 

de diversificar negócios a partir de sua base de clientes, a Oi embarcou na conta 

financeira digital pelo WhatsApp. Os clientes da operadora terão acesso a serviços de 

pagamentos de contas, transferências por Pix e recarga de crédito do celular. O serviço 

(16/04/2021)
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está sendo colocado de pé pela Oi em parceria com a fintech Conta Zap e segue 

estratégia da tele, em recuperação judicial, de reorganização de suas operações. 

 

 

Vacinação eficaz e recuperação rápida dos EUA 
Broadcast 

A exuberante recuperação da economia dos Estados Unidos – que neste mês 

deve alcançar o “ponto de virada” que marcará a superação da crise – deveria servir de 

exemplo para governantes que não conseguiram ou não quiseram entender a 

gravidade do quadro sanitário e, por isso, permitiram que milhões de pessoas fossem 

infectadas e centenas de milhares morressem. A retomada é o resultado de ações do 

governo voltadas à proteção da saúde da população e à recuperação da economia. 

Executadas com vigor, competência e, sobretudo, foco, as políticas do governo do 

presidente Joe Biden começam a dar frutos. 

O salto de 9,8% das vendas no varejo em março na comparação com fevereiro 

é apenas um dos indicadores da forte retomada, o que fortalece as projeções de que, 

neste ano, o PIB dos EUA deve crescer 7%, o melhor resultado desde 1984. 

O crescimento resulta de uma combinação de fatores. O clima melhorou, a 

nova onda de pagamento de estímulo ao consumo ajudou, o desemprego diminuiu e 

os consumidores estão mais confiantes. Entre outros dados positivos está, justamente, 

a melhora do sentimento dos consumidores medido pelo índice da Universidade de 

Michigan. A redução dos pedidos de auxílio-desemprego mostrada pelo Departamento 

do Trabalho indica que o mercado de trabalho está mais forte. Do lado empresarial, a 

confiança das construtoras subiu em abril. Embora tenha aumentado 1,4% em março 

ante fevereiro, a produção industrial continua 1,0% menor do que a de um ano antes. 

É provável que, com a recuperação do comércio, também a indústria volte a superar os 

índices de antes da pandemia. 

Decerto o pacote de estímulos aprovado logo no início do governo Biden, e que 

injetou mais de US$ 1 trilhão na economia, está tendo grande impacto na recuperação. 

Mas está claro também o papel primordial da vacinação na retomada. A média diária 

de vacinações já está em 4 milhões – no Brasil, não alcança 500 mil pessoas por dia – e, 
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provavelmente, até o fim de julho 80% da população estará vacinada. Mais protegidas, 

as pessoas podem circular com mais segurança; lojas, bares, restaurantes, hotéis, 

fábricas e todos os estabelecimentos podem funcionar. E a atividade econômica se 

intensifica.  

Os Impactos do Biodiesel 
Folha de São Paulo 

O Biodiesel derivado da soja, reduz de 86% a 90% a emissão de gases de efeito 

estufa e diminui a dependência de petróleo na composição final do diesel. Como o 

grão está pressionado pela alta do dólar e da demanda internacional, impacta o preço 

final. O Brasil produz 936 milhões de litros de biodiesel por ano.  Segundo a Aprobio 

(Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil), a redução do percentual de 

biodiesel vai levar a aumento da exportação da soja in natura, redução de 

esmagamento interno e desemprego no setor. Com menos soja esmagada, haverá 

menos farelo, pressionando a produção de proteínas e de derivados do grão. 

Resultado: preços mais altos para carnes, leite, ovos e óleo.  

 

Rank anual FT Américas 
Folha de São Paulo 

O segundo ranking anual FT Americas, do jornal britânico Financial Times, 

incluiu 30 empresas brasileiras entre as 500 que mais cresceram em receitas no 

continente entre 2016 e 2019. Sobre as perspectivas para o próximo ano, o jornal 

pondera que a capacidade de as empresas listadas superarem a crise provocada pela 

pandemia depende diretamente da velocidade da recuperação econômica e dos 

programas de vacinação. Aos números: 

 28% das empresas ranqueadas são da área de tecnologia; 

 17 de cada 20 empresas têm sede nos Estados Unidos ou no Canadá; 

 48.491,10% foi o crescimento da líder da lista, a fintech Upgrade, dos 

EUA; 

  467,6% cresceram a Solo Network, empresa de tecnologia brasileira e 

primeira a aparecer no ranking, em 150º lugar; 

(16/04/2021)
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Está surgindo um Novo Consenso de Washington 
Jornal O Globo 

A pandemia acelera mudanças na política econômica dos países ricos e no 

discurso de organizações multilaterais como o FMI e o Banco Mundial. As receitas da 

austeridade dão lugar a prioridades como redução da desigualdade com mais 

empregos, proteção do meio ambiente e forte investimento estatal. Em tempos de 

crise, é comum espremer recursos públicos. A renda atual contra a crise reflete a 

maior pressão social de quem não obteve ganhos de qualidade de vida ou renda com 

cortes apolíticos no Investimento Público e nos impostos corporativos. Temas como 

gastos públicos e impostos corporativos têm aparecido com mais frequência nas vozes 

de Kristalina Georgieva, diretora-gerente do FMI, e Janet Yellen, secretária do Tesouro 

dos Estados Unidos, a maior economia do mundo. Recentemente, os ocupantes dessas 

cadeiras defenderiam o caminho da disciplina fiscal, da abertura comercial e da 

economia de mercado. Esse conjunto de políticas foi costurado durante a passagem de 

Ronald Reagan na Casa Branca na década de 1980, e o economista John Williamson, 

que morreu recentemente, o chamou de Consenso de Washington. 

- Não há mais consenso de Washington, já que os Estados Unidos passam de 

uma política de "America First" (lema de Donald Trump) para a política de "America 

First", disse o presidente da consultoria americana Eurásia ao globo Ian Bremmer. 

Para ele, o papel do Estado crescerá diante das evidências de que a Covid 

afetou mais os pobres, aprofundando a desigualdade, e que o avanço da tecnologia 

agravou o desemprego: - a seguridade social precisa de mais investimentos. O 

economista Samuel Pessôa, da FGV, considera o pacote pacote de 2 trilhões de 

investimentos em infraestrutura com forte aumento de impostos do presidente norte-

americano Joe Biden "uma mudança de rumo no navio que veio a partir da década de 

1980" : - discute-se até que ponto as políticas iniciadas no governo Reagan explicam 

parte do aumento da desigualdade. O argumento era que a redução de impostos 
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estimularia o crescimento ao aumentar a demanda por mão de obra. Isso não 

aconteceu. Há 40 anos que esperamos. Carlos Primo Braga, professor da Fundação 

Don Cabral e diretor de Política Econômica do Banco Mundial, não vê consenso em 

torno de uma política fiscal mais ativa, mas reconhece a tendência de revisão de 

hipóteses do Consenso de Washington. - Há mais ênfase na questão tributária em 

países emissores de reservas internacionais, como os Estados Unidos. Na Argentina, no 

Brasil, é difícil fazer essa proposição. Já estamos no Brasil com a inflação se afastando 

das metas. Esse já é o temor de Larry Summers, ex-secretário do Tesouro dos Estados 

Unidos: ele diz que o pacote Biden é excessivo e que vai gerar inflação. Economistas 

afirmam que é difícil transpor o modelo para o Brasil, dado o aumento da dívida 

pública e do déficit primário, que já ultrapassa 9% do PIB. Para eles, há pouco espaço 

para expansão de despesas. O jeito seria revisar e reorganizar os gastos públicos. 

O FMI voltou a defender os impostos sobre as grandes corporações para 

financiar o combate à pandemia e reduzir a desigualdade. - É um problema de 

tributação das grandes empresas no mundo desenvolvido, que muda o domicílio fiscal 

para locais de tributação mais baixos. O objetivo é que os países cheguem a um 

acordo.  

O economista Otaviano Canuto, ex-diretor executivo do FMI, ressalta que, 

desde a crise financeira global de 2008, há um entendimento de que as nações têm 

utilizado pouca política fiscal para ativar a economia: - outra visão ganha força na 

necessidade de faça algo contra a mudança climática, eles bloqueiam você sob a 

pirâmide, por diferenças étnicas e raciais. Pessôa está curiosa sobre o desfecho da 

política econômica de Yellen: - ela tem muita coragem. É um programa que aceita um 

pouco de inflação para que o setor privado volte os desanimados ao mercado de 

trabalho. 

 

Apesar da falta de crédito subsidiado do BNDES, mercado de 

máquinas agrícolas está superaquecido. 

Broadcast 
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O mercado de máquinas agrícolas está super aquecido neste início de ano, 

apesar da escassez, desde novembro, de recursos de linhas de crédito do BNDES com 

taxas controladas. O presidente da AGCO América do Sul, Luís Felli, calcula que até 

março o setor tenha vendido 20% mais tratores e 70% mais colheitadeiras. Já o diretor 

de Marketing da John Deere para América Latina, Cristiano Correia, fala em aumento 

de 35% a 40% nos negócios de toda a indústria, acima da projeção do diretor de 

Mercado Brasil da New Holland Agriculture, Eduardo Kerbauy, de 10%. Na Câmara de 

Máquinas Agrícolas da Abimaq, as vendas das associadas cresceram 55% no primeiro 

bimestre, ante igual intervalo de 2020. A colheita recorde de grãos na safra 2020/21, o 

otimismo com 2021/22 e a boa remuneração de produtores mantêm o ritmo das 

negociações “aceleradíssimo”, diz Correia. “O agricultor sabe que aumento de 

produtividade e redução de custo vêm de novas tecnologias”, afirma. 

Sem as linhas com taxas controladas do BNDES, produtores recorreram ao 

crédito com juros de mercado. O montante liberado no programa BNDES Crédito 

Rural, que opera com taxas não equalizadas, subiu 125% entre dezembro e abril, 

saindo de R$ 1,101 bilhão para R$ 2,476 bilhões. Crédito direto ao consumidor de 

bancos de montadoras e privados, linhas em dólar ou euro e recursos próprios foram 

outras alternativas. 

No aguardo do Plano Safra 2021/22, o setor acredita que o Moderfrota, linha 

para máquinas com taxas controladas, poderá ter mais do que os R$ 8 bilhões de 

2020/21. Para Pedro Estevão Bastos, da Abimaq, o ideal seriam R$ 20 bilhões, metade 

do mercado, de cerca de R$ 45 bilhões. Felli, da AGCO, crê em aumento porque o agro 

é “o único” setor que hoje investe “massivamente”. Se o governo mantiver o 

montante, os executivos são taxativos: os recursos acabarão mais cedo do que em 

2020. 

Todos chamam a atenção para o desafio de continuar produzindo em ritmo 

acelerado, com atraso na entrega de peças e esquema de trabalho nas fábricas 

adaptado à realidade da pandemia, com distanciamento social. Isso faz com que o 

prazo médio de entrega de máquinas suba. Houve, ainda, aumento dos custos com 

aço, plástico, mão de obra e câmbio, parcialmente repassado a produtores e absorvido 

pelas empresas. 
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O marketplace MF Rural vem se beneficiando desse cenário. Roberto Fabrizzi 

Lucas, CEO do grupo, observou um aumento de quase 60% no número de vendas de 

máquinas agrícolas usadas no primeiro trimestre. Não só pequenos e médios 

produtores têm buscado os produtos, mas também os grandes. “Quem precisa 

comprar com urgência está vindo atrás do usado”, explica. 

 

 

 

 

BRF: expansão das lojas Store in Store 
Broadcast 

A BRF deve lançar até o fim do ano mais de 300 lojas Store in Store dentro de 

redes varejistas. Os espaços se somarão a 160 inaugurados desde 2020. “Buscamos 

acesso direto ao consumidor”, conta Manoel Martins, diretor comercial do Mercado 

Brasil da BRF. O conceito expande para o modelo físico as vendas que já ocorrem no 

site Mercato em Casa, e reforça a estratégia de focar em produtos com alto valor 

agregado. 
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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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