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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
28 DE ABRIL DE 2021 
 

Empresa pode cortar jornada e adiar recolhimento do FGTS 
Contrato de trabalho poderá ser suspenso; redução salarial será compensada pelo 

menos em parte pelo governo 

O Estado de S. Paulo 

Medidas provisórias na área trabalhista assinadas pelo presidente Bolsonaro 

permitem que empresas reduzam jornada de trabalho e salário de seus funcionários 

em 25%, 50% e 70% ou até suspendam totalmente os contratos para enfrentar os 

efeitos da pandemia. O crédito extraordinário – fora do teto de gastos – para o 

governo bancar a medida será de R$ 9,97 bilhões, sendo R$ 9,8 bilhões para o 

pagamento do benefício emergencial, que compensa parte da perda salarial do 

trabalhador. O benefício médio é estimado em R$ 2.050,82. A rodada do programa 

deve permitir 4,8 milhões de acordos. As empresas poderão adiar o recolhimento do 

FGTS por quatro meses, com prazo até o fim do ano para a quitação desses débitos, 

flexibilização que também havia sido adotada em 2020 e não traz prejuízo aos 

funcionários. 

O Congresso aprovou uma mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

que dispensou a exigência de compensação para gastos temporários, como é o caso do 

programa de emprego. Além disso, o texto autoriza descontar da meta fiscal o valor 

gasto nessa ação. 

Uma das MPS vai focar nas regras da nova edição do BEM, que terá duração de 

quatro meses, podendo ser prorrogada caso haja disponibilidade de recursos. O 

programa deve ser lançado nos mesmos moldes de 2020, com acordos para redução 

proporcional de jornada e salário em 25%, 50% ou 70%, ou suspensão total do 

contrato. A adesão continua sendo por acordo e abrange todos os empregadores, com 

exceção de órgãos públicos, empresas estatais e organismos internacionais. Serão 

beneficiados também empregados domésticos, empregados com jornada parcial e 

aprendizes. 
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Para ajudar o trabalhador, o governo pagará o benefício emergencial, calculado 

sobre o valor do seguro-desemprego a que ele teria direito se fosse demitido (entre R$ 

1.100 e R$ 1.911,84). Em um acordo para redução de 50%, por exemplo, o empregado 

recebe 50% do salário da empresa e 50% da parcela do seguro-desemprego. As 

negociações individuais valem para os trabalhadores com carteira assinada e que 

recebem até R$ 3.300 ou que tenham ensino superior e ganham acima de R$ 

12.867,14. Quem tem salário intermediário também pode negociar individualmente 

para reduzir 25% da jornada e do salário, mas depende de acordos coletivos, 

negociados pelos sindicatos das categorias, para alterações mais radicais no contrato. 

Uma inovação da rodada é a previsão de que pagamentos indevidos e não 

restituídos pelo trabalhador poderão ser compensados com requerimentos futuros de 

seguro-desemprego ou abono salarial. Pela norma anterior, esses valores ficavam 

apenas inscritos em dívida ativa. 

A segunda MP vai concentrar as medidas trabalhistas complementares para 

ajudar as empresas no enfrentamento da crise. Esse texto deve ser feito nos mesmos 

moldes da MP 927, que no ano passado permitiu às companhias antecipar férias de 

forma individual (com pagamento postergado do terço de férias como medida de alívio 

às companhias), conceder férias coletivas, antecipar feriados, constituir regime 

especial de banco de horas (com possibilidade de compensação em até 18 meses), 

entre outras iniciativas. 

As empresas poderão adiar o recolhimento do FGTS dos funcionários por um 

período de quatro meses. Os empregadores terão até o fim do ano para fazer o 

pagamento desses débitos, uma flexibilização que também havia sido adotada em 

2020 e não traz prejuízo ao trabalhador, que apenas levará mais tempo para ver o 

depósito cair em sua conta do Fundo de Garantia. 

Uma terceira MP deve abrir o crédito extraordinário, fora do teto de gastos (a 

regra que limita o avanço das despesas à inflação), para os gastos com o BEM. No ano 

passado, o governo destinou R$ 33,5 bilhões ao programa, que registrou mais de 10 

milhões de acordos entre empresas e trabalhadores. O resultado foi considerado bem-

sucedido. O Brasil registrou a criação de 95,6 mil postos de trabalho com carteira 

assinada em 2020. 
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Volatilidade e queda nos preços das ações no IPO 
Broadcast 

Com a maior volatilidade no mercado, o Modalmais reduziu em 20% o preço 

que pretende cobrar pelas ações em sua oferta inicial. Entre os interessados, 

registrados no livro de ordem dos papéis, estão fundos de hedge estrangeiros, como o 

Hound Partners e o Jane Street. 

Para atrair investidores, o Modalmais tem utilizado a XP, listada na Nasdaq, 

como exemplo de sucesso no setor. Com o preço ajustado, o cálculo é que o desconto 

do Modalmais em relação ao valor da maior corretora do País esteja próximo a 30%. 

Com a redução, o Modalmais chegará à B3 valendo R$ 3,7 bilhões antes da entrada 

dos recursos da oferta primária, que somará agora R$ 810 milhões. Esse valor está 

próximo ao avaliado quando o Credit Suisse adquiriu 35% do banco. Porém, o 

Modalmais chegou a ser avaliado acima dos R$ 5 bilhões, após ingresso do banco 

suíço. Muitos clientes do Credit Suisse, que já havia comprado participação no banco 

digital com esse valor de mercado, está com reservas feitas para participar do 

lançamento dos papéis. 

 

Situação das Mineradoras na Pandemia 
Broadcast 

Quase metade das mineradoras (47%) teve de parar suas operações em algum 

momento nos últimos 12 meses, por conta da pandemia, embora a mineração seja 

classificada como atividade essencial pelo governo. É o que indica pesquisa da 

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral (ABPM), que revelou 75%, das 

30 entrevistadas, afetadas pela crise sanitária. A maioria, entretanto, viu seu 

faturamento crescer graças ao boom nos preços das commodities e ao câmbio. Com 

isso, 95% delas devem aumentar ou pelo menos manter investimentos em exploração 

mineral, em 2021. No último ano, a maior parte resolveu salvar as economias e só 

35,3% investiram em ampliação de capacidade ou minas. 
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Mesmo assim, 18% das mineradoras tiveram de demitir. A avaliação é que a 

volta à normalidade só ocorrerá com vacinação em massa. Também defendem que 

empresas comprem e apliquem vacinas em seu efetivo e familiares. A pesquisa não 

traz dados sobre os infectados por covid-19 nas operações das mineradoras. Na 

semana passada, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) aceitou a 

denúncia de entidades sindicais da área sobre a continuidade da operação das minas, 

mesmo com o avanço das contaminações no País. O Estado brasileiro foi notificado na 

quarta-feira, 21, e terá 90 dias para se manifestar. 

 

Inflação desacelera em abril e prévia do mês fica em 0,60% 
Broadcast 

A alta nos preços dos combustíveis perdeu fôlego na prévia da inflação de abril, 

mas o aumento na gasolina ainda foi responsável por metade do avanço de 0,60% 

registrado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) este 

mês, informou ontem o IBGE. A taxa acumulada em 12 meses acelerou de 5,52% em 

março para 6,17% em abril, o resultado mais elevado desde dezembro de 2016. No 

entanto, o desempenho veio melhor que o esperado pela maioria dos analistas do 

mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast. 

A desaceleração do IPCA -15 no mês de abril após a alta de 0,93% em março 

indica que “finalmente” a inflação está perdendo força, avaliou Gustavo Cruz, 

estrategista da gestora de recursos RB Investimentos. “Esse deve ser o 

comportamento dos próximos meses. Inclusive, a projeção para o IPCA de abril, na 

Focus (boletim semanal do Banco Central), chegou a 0,45% e já caiu para 0,38%. Deve 

ficar em torno de 0,30% ou até menor do que isso nos próximos meses, só acelerando 

no fim do ano”, previu Cruz. O estrategista da RB Investimentos acredita que o 

arrefecimento do IPCA-15 reforça a sinalização de que o Banco Central elevará em 0,75 

ponto porcentual a taxa básica de juros, a Selic, para 3,50% ao ano, na reunião do 

Copom de maio 

O estrategista-chefe do Banco Mizuho do Brasil, Luciano Rostagno, concorda 

que aumentaram as chances de um novo aumento de apenas 0,75 ponto porcentual 

na Selic, que já foi elevada na última reunião do Copom de 2,00% para 2,75% ao ano. 

(28/04/2021)

(28/04/2021)
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No IPCA-15 de abril, o preço da gasolina aumentou 5,49%. Houve altas ainda no óleo 

diesel (2,54%) e no etanol (1,46%). As passagens aéreas subiram 6,27%, após três 

quedas seguidas. O gás de botijão teve um aumento de 2,49%, acumulando um avanço 

de 20,22% nos últimos 12 meses. A energia elétrica ficou 0,47% mais cara em abril. Os 

gastos das famílias com alimentação e bebidas subiram 0,36% na prévia de abri, sob 

pressão dos aumentos no pão francês (1,73%), leite longa vida (1,75%) e carnes 

(0,61%). 

 

‘Regras fiscais devem ser reestruturadas’ 
Broadcast 

Na esteira das tentativas de dribles durante o enfrentamento da covid-19 e na 

votação do Orçamento deste ano, a necessidade de uma reestruturação ampla do 

arcabouço das regras fiscais brasileiras ganha cada vez mais apoio entre especialistas. 

Em webinar organizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) com a Instituição Fiscal 

Independente (IFI) do Senado, a reestruturação foi apontada como importante após as 

falhas apresentadas na pandemia. 

O evento, segundo o diretor executivo da IFI, Felipe Salto, é o primeiro de uma 

parceria com o TCU. Os dois órgãos, antecipou ele, vão assinar um convênio de 

cooperação. Considerado um dos pais da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o 

economista José Roberto Afonso, do Instituto Brasiliense de Direito Público defendeu 

um “lipoaspiração” das inúmeras regras fiscais incluídas na Constituição e a criação de 

um código fiscal nacional como existe o código penal e as Leis das SAS. “Ninguém no 

mundo tem tanta matéria fiscal na Constituição no Brasil e não está funcionando. 

Temos várias normas complexas e contraditórias”, disse Afonso, que lembrou que a Lei 

Geral de Orçamento no Brasil tem 57 anos. Para ele, é uma oportunidade de ouro para 

fixar um limite de dívida, que é a principal âncora que o mundo está usando. 

 

Megaleilão de água e esgoto vai ter 4 grupos na disputa 
O Estado de S. Paulo 
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Mesmo assim, 18% das mineradoras tiveram de demitir. A avaliação é que a 
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Inflação desacelera em abril e prévia do mês fica em 0,60% 
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arrefecimento do IPCA-15 reforça a sinalização de que o Banco Central elevará em 0,75 

ponto porcentual a taxa básica de juros, a Selic, para 3,50% ao ano, na reunião do 

Copom de maio 

O estrategista-chefe do Banco Mizuho do Brasil, Luciano Rostagno, concorda 

que aumentaram as chances de um novo aumento de apenas 0,75 ponto porcentual 

na Selic, que já foi elevada na última reunião do Copom de 2,00% para 2,75% ao ano. 
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um código fiscal nacional como existe o código penal e as Leis das SAS. “Ninguém no 

mundo tem tanta matéria fiscal na Constituição no Brasil e não está funcionando. 
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O leilão de concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de 

Janeiro (Cedae)  vai colocar o setor de saneamento e as empresas vencedoras da 

disputa num novo patamar. Considerado o maior projeto de infraestrutura do País, a 

licitação em blocos tem capacidade para dobrar o tamanho de alguns operadores que 

atuam no mercado, afirmam especialistas. Quatro consórcios apresentaram 

documentos para se habilitar ao leilão. O grupo Aegea (Equipar, Gic, fundo soberano 

de Cingapura e agora Itaúsa), confirmou a participação – ele deve competir em todos 

os lotes. A Iguá (do fundo canadense CPPIB), BRK, Águas do Brasil, Equatorial e Vinci 

Partners também vão entrar na disputa, algumas em consórcios. BRK e Águas do Brasil 

vão entrar juntas no certame. Com exceção da Aegea, que confirmou a entrega dos 

documentos, as demais empresas não quiseram comentar o assunto. 

“O importante é que teremos competição”, diz o diretor de Infraestrutura, 

Concessões e PPPS do BNDES, Fábio Abrahão, sem querer confirmar o número de 

participantes na licitação. Ele apenas destacou que são empresas com grande 

capacidade financeira. 

Dividida em quatro blocos, a concessão exigirá investimentos de R$ 30 bilhões 

durante os 35 anos de contrato. Boa parte desse volume, cerca de R$ 25 bilhões, terá 

de ser aplicada na universalização dos serviços nos primeiros 12 anos de concessão, e 

R$ 12 bilhões nos primeiros cinco anos. “A média anual de investimento nos próximos 

dez anos é 12 vezes maior que o volume anual investido pela Cedae nos últimos dez 

anos”, diz o chefe do Departamento de Desestatização e Estruturação de Projetos do 

BNDES, Guilherme Albuquerque. 

Na avaliação dele, este é o maior projeto da atualidade no País. Além do 

elevado volume de investimentos, a outorga a ser paga a Estados e municípios 

também é alta: o preço mínimo será de R$ 10,6 bilhões – sendo que 65% do montante 

precisa ser pago até a assinatura do contrato. “Estudamos todos os blocos para avaliar 

o que mais interessava para a empresa”, afirma o vice-presidente da Aegea, Rogério 

Tavares. Segundo ele, seguramente, hoje a Cedae é o maior ativo à venda no País e, 

por isso, chama mais atenção. 

No total, os investimentos vão universalizar os serviços de água e esgoto para 

12,8 milhões de pessoas – esse número representa mais de um terço do total de 
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clientes atendidos atualmente pela iniciativa privada, que detém apenas 6% de 

participação no setor. 

 “Esse leilão é simbólico não só porque é o maior do País, mas pelos desafios 

ambientais gigantescos”, afirma o presidente do Instituto Trata Brasil, Edison Carlos. 

Ele lembra que a população do Rio está há mais de dois anos bebendo água com 

geosmina (que provoca cheiro na água), causado, segundo o executivo, pela 

contaminação dos rios e das lagoas pelo esgoto. 

“A estação de tratamento do Guandu (considerada a maior estação de 

tratamento de água do mundo) não consegue mais tratar as águas dos rios. É uma 

situação dramática, com a população pobre tendo de comprar água para beber”, diz 

Carlos. 

Além disso, segundo ele, muitos governadores estão de olho no certame para 

decidir como fazer suas licitações. O leilão da Cedae será como um modelo a ser 

seguido. Seu sucesso pode incentivar outros administradores a adotar a mesma 

fórmula para universalizar os serviços de água e esgoto, que tem data para ocorrer: 

2033. 

No mercado, a expectativa é que o leilão seja bem-sucedido e com disputa. 

“Mas não podemos esperar a mesma competição que ocorreu na Casal (Companhia de 

Saneamento de Alagoas), em que a BRK ofereceu mais de 13.000% de ágio”, diz o sócio 

da área de Infraestrutura e Saneamento do Felsberg Advogados, Rodrigo de Pinho 

Bertoccelli. De acordo com ele, isso é natural, considerando o tamanho da concessão e 

por se tratar de ativo que envolve mais riscos. 

 

Associações dão força a compras coletivas de pequenos 

negócios 
O Estado de S. Paulo 

Presidente da Associação Bean to Bar Brasil, que reúne 34 empresas do ramo 

de chocolate – pequenos produtores na maioria –, Juliana Aquino conta que a 

entidade contribui para conquistas coletivas e parcerias com agências de apoio que só 

seriam possíveis de forma associada. As compras em conjunto ocorrem, mas não em 

(28/04/2021)



    
8 

 

nome da organização, que não possui formalização com CNPJ. “A gente fez essa 

associação para facilitar a vida no dia a dia”, comenta ela, que é dona da marca de 

chocolates Baianí e produtora de cacau no Sul da Bahia. 

Como a maioria dos fornecedores é de São Paulo, algumas empresas locais 

associadas se dividem, e cada uma fica responsável pela compra de um determinado 

item, em grande quantidade, para todas as outras. O frete geralmente é gratuito, mas 

quem é de outro Estado paga o envio do produto que adquiriu, desde leite e açúcar a 

caixas de isopor e papel laminado. 

Nesse modelo informal, alguns contratempos acontecem. Às vezes, o estoque 

de quem fez o pedido fica lotado, porque outra marca demora para retirar. Há 

também atrasos no pagamento, mas, afirma Juliana, tudo se resolve. Outro 

movimento que surge no segmento, conta ela, é o compartilhamento da mesma 

máquina de torra. “Temos notícia de três fábricas que compram um torrador, usam 

uma vez por semana ou duas por mês, e fazem a agenda de torras para outras 

utilizarem.” 

Aqui, também entra o que Juliana chama de “cooperar com a concorrência”. O 

cacau advindo da fazenda dela, por exemplo, usado nas receitas do Baianí, serve de 

matéria-prima para outras marcas que fazem parte da associação. “E, quando você vai 

experimentar, são chocolates diferentes. A gente tem essa consciência de junção, a 

maioria ajuda na cooperatividade. Ninguém troca receita, mas a gente cresce muito 

discutindo o resto.” 

De maneira mais formal, a Associação Pizzarias Unidas do Brasil nasceu com 

cerca de seis donos de estabelecimentos em São Paulo que queriam fazer compras 

coletivas para reduzir custos. O modelo começou a ficar inviável à medida que mais 

pessoas iam se associando, o que gerava lotação de espaço em uma única loja e 

ampliação geográfica, que dificultava a logística. 

A solução foi fazer uma negociação coletiva, em nome da entidade, com os 

fornecedores e cada pizzaria realizar a própria compra, obtendo preços mais baixos do 

que os praticados no mercado. “Com isso, conseguimos negociar com empresas 

grandes. O fato de se juntar e fazer associação é interessante porque, quando vai 

negociar em grupo para várias empresas, os fornecedores não dão muita atenção, não 
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sentem tanta confiança. Mas quando tem a entidade isso atrai”, observa Gustavo 

Cardamoni, presidente da associação. 

Ele explica que a organização negocia a oferta de uma condição especial para o 

associado, mais em conta do que ele teria em um distribuidor. Na hora da compra, por 

meio do CNPJ, o empreendedor é identificado como parte da associação.  

 

 

Assessoria de Comunicação - Sedet
Fone: (85) 3444.2900
www.sedet.ce.gov.br



MERCADOS E ÍNDICES SELECIONADOS  

 

 

 

 

(28/04/2021)

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 


