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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
03 DE MAIO DE 2021 

 

‘Boom’ do minério de ferro gera emprego e investimentos 
Demanda mundial favorece setor no País, que deve faturar R$ 270 bi; analistas 

discutem impacto na retomada 

O Estado de S. Paulo 

Reflexo da recuperação da economia mundial, a cotação internacional de 

minério de ferro vive um “boom”, com valores próximos do pico histórico. Isso dá 

fôlego ao setor no Brasil, gera empregos e é terreno fértil para novos projetos de 

investimento, principalmente de pequenas e médias mineradoras. O Instituto 

Brasileiro de Mineração (Ibram) estima que o faturamento das atividades relacionadas 

ao setor no País chegue a até R$ 270 bilhões neste ano, um recorde histórico e 29% 

maior do que no ano passado. As exportações brasileiras de minério de ferro devem 

alcançar inéditos US$ 41,2 bilhões. A previsão é de que a demanda local também 

aumente, principalmente na construção civil, com o controle da pandemia. Neste 

cenário, o Ibram já mapeou pelo menos 92 projetos de investimento em 81 cidades de 

14 Estados, para o período de 2021 a 2024. Economistas ouvidos pelo Estadão, no 

entanto, discutem se esse movimento terá força para puxar a retomada da economia. 

O “boom” das cotações internacionais do minério de ferro, na esteira das 

perspectivas de recuperação da economia global, tem impulsionado o faturamento do 

setor no Brasil e levado mineradoras de pequeno e médio portes a tirar da gaveta 

antigos projetos de investimento. Em cidades como Itabirito e Nova Lima, no chamado 

quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, os reflexos positivos ser vistos na abertura de 

novos empregos, na contramão da maioria dos municípios do País. Economistas 

afirmam, porém, que esse movimento, ainda isolado, não tem força para puxar a 

economia como um todo. 

“Temos sinais positivos de que devemos ter um período interessante para a 

mineração. É o pacote de investimentos do Biden, é a China mantendo o crescimento 

da economia e o Brasil também se recuperando”, afirmou o presidente do Instituto 
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Brasileiro de Mineração (Ibram), Flávio Ottoni Penido. No caso do Brasil, a previsão é 

de maior demanda por produtos derivados do minério na construção civil, com a 

expectativa de avanços no controle da pandemia. 

A estimativa da entidade é que o faturamento de todas as atividades 

relacionadas ao setor mineral no País registre recorde histórico neste ano, com um 

valor entre R$ 260 bilhões e R$ 270 bilhões. Em relação aos números do ano passado, 

o salto será de até 29%. Só a Vale, líder do setor, já embolsou US$ 5,5 bilhões no 

primeiro trimestre. 

Por trás dessas cifras, está uma combinação dos sonhos para qualquer 

mineradora. Com o crescimento da demanda, as exportações brasileiras de minério de 

ferro devem chegar a inéditos US$ 41,2 bilhões em 2021, pelas contas da Associação 

de Comércio Exterior do Brasil (AEB). Maior demanda também tem significado preços 

mais altos pelo produto. A cotação média por tonelada do minério de ferro bateu em 

US$ 189 no fim de abril, próxima do pico histórico de 2008 (US$ 196) nesse mesmo 

tipo de comparação. A leitura do mercado é de que as cotações tendem a se manter 

em patamar elevado, até porque não existe nenhum projeto de grande porte para 

aumento de produção prestes a sair. O Ibram calcula que o preço médio por tonelada 

não ficará fora da faixa entre US$ 130 e US$ 140 neste ano – uma estimativa 

conservadora. 

Para o período de 2021 a 2024, o Ibram mapeou 92 projetos de investimento, 

em 81 cidades de 14 Estados, que deverão aportar US$ 38 bilhões. O montante tem se 

mantido estável nos dois últimos trimestres, que coincidem com o salto recente nas 

cotações. Aí já estão incluídos recursos para mitigar impactos ambientais, tanto por 

causa da cobrança de investidores quanto como uma resposta ao rompimento de 

barragens em Mariana (MG) e Brumadinho (MG). São US$ 2,2 bilhões só para soluções 

relacionadas a rejeitos. 

Os investimentos foram de US$ 75 bilhões no ciclo 2012-2016, quando um 

megaprojeto da Vale no Pará ainda estava em curso. Grandes projetos de mineração 

levam de sete a dez anos para saírem do papel. Desta vez, os investimentos são mais 

modestos e liderados por empresas de pequeno e médio portes, cujos projetos levam 

em torno de dois anos para maturar. 

(03/05/2021)
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A expectativa é que, mantido o cenário favorável nos próximos anos, os preços 

mais elevados tornem rentáveis projetos de investimento com maior custo de 

produção, que exigem receita maior para ficarem de pé. “Com esse preço do minério, 

qualquer custo se viabiliza, mesmo com a logística, que é cara”, afirma Clóvis Torres, 

sócio do escritório Souza, Mello e Torres. O especialista, que foi diretor executivo e 

consultor geral da Vale por sete anos, até o início de 2018, complementa que “as 

próprias grandes mineradoras perceberam que não é do interesse delas aumentar em 

demasiado a produção.” 

Apesar de todos os ganhos na cadeia em torno do minério de ferro, ainda há 

dúvidas se esse movimento terá fôlego para puxar outros setores da economia 

brasileira. Pesquisador do IBRE/FGV, Lívio Ribeiro afirma que o desempenho do setor 

externo ainda pesa pouco no Brasil e a indústria extrativa – dividida meio a meio entre 

a mineração e a exploração de petróleo – responde por apenas 2,9% da economia. A 

mineração empregava cerca de 187 mil trabalhadores no início do ano.  

 

O crescimento das vendas internas de aço 
Broadcast 

As vendas de aço no mercado interno estão crescendo num ritmo não 

observado em outros segmentos da economia. O total de 2,11 milhões de toneladas 

vendido em março, por exemplo, é 41,9% maior do que o volume comercializado em 

igual mês de 2020, antes, portanto, de a pandemia afetar toda a atividade econômica 

e a vida das famílias. O consumo aparente (produção destinada ao mercado doméstico 

mais importações) alcançou 2,4 milhões de toneladas, 50,1% maior do que o de um 

ano antes. Nos três primeiros meses do ano, o total das vendas chega a 5,92 milhões 

de toneladas, 29% mais do que o do primeiro trimestre de 2020. 

Essa demanda, como observa o presidente executivo do Instituto Aço Brasil, 

Marco Polo de Mello Lopes, “reflete a retomada dos setores consumidores”. 

Segmentos da indústria que reduziram substancialmente sua produção por causa da 

pandemia passaram a demandar mais matéria-prima e insumos a partir do segundo 

semestre de 2020. Mas, obviamente, isto não está ocorrendo no ritmo em que 

crescem as vendas do aço. 
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Estas têm outra causa, de efeito muito expressivo nos negócios da indústria do 

aço. Está havendo também, ressalva o presidente do Instituto Aço Brasil, “a formação 

de estoques defensivos de alguns segmentos em relação à volatilidade do mercado, 

ocasionado pelo boom no preço das commodities”. No caso da indústria de aço, 

completa Mello Lopes, “a quase totalidade de insumos e matérias-primas, e, em 

especial, as essenciais, como minério de ferro e sucata, teve significativa elevação de 

preços, com forte impacto nos custos de produção”. 

O efeito da alta dos preços aparece nítido quando se comparam a evolução do 

volume exportado pela indústria brasileira e a da receita obtida. Em março, as 

exportações de 1,4 milhão de toneladas foram 0,3% maiores que as de um ano antes, 

mas o valor das vendas, de US$ 911 milhões, aumentou 25,9%. Quanto à produção 

brasileira de aço bruto, no primeiro trimestre ela alcançou 8,7 milhões de toneladas, 

com aumento de 6,2% em relação a igual período de 2020. A produção de laminados 

cresceu 8,3%, enquanto a de semiacabados teve redução de 8,8%. O Brasil é o maior 

produtor de aço bruto da América Latina e ocupa a 9.ª posição no mundo. 

 

Mineradoras de menor porte tiram projetos da gaveta 
O Estado de S. Paulo 

Sustentada pelo ciclo de alta de preços do minério de ferro no mercado 

internacional, uma série de projetos começa a sair da gaveta em Minas Gerais, 

tradicional região produtora da commodity no País. O que aproxima esses 

investimentos é o fato de que todos são liderados por pequenos e médios produtores. 

“Nossa intenção é acelerar tudo para aproveitar o preço”, afirma o sócio-

fundador da Atlântica Minas Mineração, Maurício Índio do Brasil. Fundada em 1996, a 

companhia tem hoje o direito de explorar um total de 60 áreas, mas só quatro delas 

estão em operação. Pelos novos planos, mais duas áreas vão começar a ser exploradas 

nos próximos meses e outras 18 já entraram em fase de análise pelos órgãos 

responsáveis para obtenção de licenciamento. 

Previstos para cidades como Morro do Ferro, Barão de Cocais, Bom Jesus do 

Amparo e Santa Luzia, cada projeto desses da Atlântica, que serão ainda expandidos, 

tem capacidade para gerar cerca de 30 mil toneladas anuais – praticamente, um grão 

(03/05/2021)
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Mineradoras de menor porte tiram projetos da gaveta 
O Estado de S. Paulo 

Sustentada pelo ciclo de alta de preços do minério de ferro no mercado 

internacional, uma série de projetos começa a sair da gaveta em Minas Gerais, 

tradicional região produtora da commodity no País. O que aproxima esses 

investimentos é o fato de que todos são liderados por pequenos e médios produtores. 

“Nossa intenção é acelerar tudo para aproveitar o preço”, afirma o sócio-

fundador da Atlântica Minas Mineração, Maurício Índio do Brasil. Fundada em 1996, a 

companhia tem hoje o direito de explorar um total de 60 áreas, mas só quatro delas 

estão em operação. Pelos novos planos, mais duas áreas vão começar a ser exploradas 

nos próximos meses e outras 18 já entraram em fase de análise pelos órgãos 

responsáveis para obtenção de licenciamento. 

Previstos para cidades como Morro do Ferro, Barão de Cocais, Bom Jesus do 

Amparo e Santa Luzia, cada projeto desses da Atlântica, que serão ainda expandidos, 

tem capacidade para gerar cerca de 30 mil toneladas anuais – praticamente, um grão 
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de minério perto das cifras superlativas das gigantes do ramo. Só a Vale prevê produzir 

310 milhões de toneladas neste ano. Como a logística costuma ser o grande entrave 

para os pequenos exportarem, a venda é feita localmente para as grandes 

mineradoras e siderúrgicas ou, então, para os guseiros – que são aqueles que 

transformam o minério em ferro-gusa, matéria-prima para a produção de aço. 

Índio do Brasil conta que no ano passado vendeu no mercado interno a 

tonelada do minério, em média, a R$ 180; hoje, o valor já chegou a R$ 600. 

Localmente, os mineradores não conseguem capturar o prêmio de qualidade que as 

grandes mineradoras conseguem vendendo diretamente na China. Como a ideia é 

pisar no acelerador, no fim de 2020 a mineradora negociou o aporte financeiro de um 

fundo para bancar os investimentos. A Atlântica não divulga o nome do fundo nem o 

valor investido. Neste momento, segundo Índio do Brasil, duas outras negociações do 

mesmo gênero estão em curso. 

“Estamos vendo projetos menores que começaram a sair do papel, projetos 

que se viabilizaram com a atual taxa de câmbio e preço do minério”, comenta 

Fernando Setti, sócio que comanda a área de mineração do escritório Azevedo Sette. 

Segundo ele, esses projetos, em média, têm uma capacidade de um milhão de 

toneladas a cinco milhões de toneladas. 

Outro exemplo vem da Herculano Mineração, que deverá sair de uma produção 

de 4,2 milhões de toneladas, no ano passado, para um total de 5 milhões neste ano. 

“Esse atual aumento de preço (do minério no mercado internacional) compensa toda a 

dificuldade que já passamos. Teve ano que a conta não fechava”, afirma o presidente 

da mineradora, Marco Aurélio Herculano, que fundou a empresa em 1992 ao lado dos 

dois irmãos. 

De olho no salto dos negócios, a companhia já apresentou pedido de 

licenciamento para uma nova lavra e prepara um segundo. A expectativa é que a 

produção seja iniciada em até dois anos, o que no setor representa um tempo de 

maturação relativamente curto. Até lá, a expectativa ainda é ter um mercado com 

preços atrativos. Diretor executivo da consultoria J.mendo, Adriano Es peschit afirma 

que o investimento até pode ser feito com base nos preços correntes, mas o olhar 

precisa ser de longo prazo.  
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Ao arrematar o primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oesteleste (Fiol), a 

Bahia Mineração (Bamin) deu o passo que precisava para anular uma barreira 

importante na produção de minério de ferro destinada à exportação: logística. A 

empresa deve investir R$ 14 bilhões em um projeto que integra mina-ferrovia-porto no 

Estado da Bahia. Além do trecho da Fiol, de 537 km, o pacote engloba uma mina de 

ferro, em Caetité, e um terminal portuário, em Ilhéus. Hoje, a produção de minério é 

de 1 milhão de tonelada – e vendida à Vale. Livre do problema de logística, a 

companhia fala em chegar a 18 milhões de toneladas até 2025. Para o presidente da 

Bamin, Eduardo Ledsham, um ex- executivo da Vale, o momento agora é de produção 

dos depósitos menores de minério. “O Brasil não está mais nos grandes projetos, mas 

nos menores”, comenta o executivo ao Estadão. Ledsham destaca que, com a 

infraestrutura pronta, o que está previsto para ocorrer em 2026, a ideia é ajudar a 

alavancar a produção de minério da região de produtores menores travados por falta 

de logística. 

 

Empresas focadas no mercado local voltam às carteiras 

recomendadas 
Broadcast 

A alta recente do dólar e o ciclo de recuperação de economias como China e 

Estados Unidos fizeram com que as exportadoras ganhassem destaque entre as ações 

recomendadas. No entanto, para o começo de maio é possível notar uma tendência 

favorável a companhias e setores mais voltados à demanda doméstica. Os motivos vão 

do preço dos papéis, em alguns casos visto como atrativo, a questões como o aumento 

da eficiência das companhias. Este é o caso das recomendações da Ágora 

Investimentos de abril para maio. Empresas como JBS e Vale deram lugar para BR 

Distribuidora, C&A e Ecorodovias.  Sobre a C&A, a Ágora enxerga potencial para 

expansão da margem e crescimento da densidade de vendas. A corretora também 

espera avanço na parceria da varejista com o Bradesco para serviços financeiros.  

Destaque também para o Banco Inter, que entrou em duas listas para o começo 

do mês. Na carteira semanal da Mirae Asset, Banco Inter Unit e Marfrig ON entraram 

nos lugares de Indústrias Romi ON e Weg ON. A equipe da Mirae já previa números 
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fortes para o Inter neste início de 2021, e a prévia operacional do primeiro trimestre 

confirmou essa tendência. A instituição superou a marca de 10 milhões de clientes, 

dobrou a originação de crédito imobiliário e mais que triplicou a de consignado. A 

Mirae espera o crescimento para o restante do ano. 

Na carteira mensal do Banco do Brasil Investimentos (BB-BI), Banco Inter Unit e 

Brasil Agro ON entraram nos lugares de Unipar Carbocloro PNB e Weg ON. 

A Órama, em sua carteira semanal, trocou JBS ON e Petrorio ON pelo BDR de 

Aura Minerals e Petz ON. Sobre esta última, a equipe da corretora lembra que ela atua 

em um setor muito pulverizado, e que a abertura de capital trouxe uma vantagem 

competitiva. Além disso, a venda por canais digitais tem ajudado a impulsionar os 

resultados da companhia, como aconteceu no último trimestre de 2020. 

 

Brasil ganha mercado com vacinação nos países árabes 
Broadcast 

A vacinação em massa contra a covid-19 em países do Oriente Médio, com a 

reabertura da economia local, começa a trazer benefícios ao agronegócio brasileiro. 

Após um crescimento de menos de 2% nos embarques para a Liga Árabe em todo o 

ano passado, no primeiro trimestre de 2021 o incremento das vendas chega a 8,7% 

ante igual período de 2020, para US$ 1,78 bilhão. Tamer Mansour, secretário-geral da 

Câmara de Comércio Árabe-brasileira, destaca que Emirados Árabes Unidos, Bahrein e 

Arábia Saudita, principalmente, foram agressivos nas compras de vacinas. Também 

fizeram controle na entrada no país e ampla testagem de suas populações. Isso levou a 

uma reação do setor de food service, o mais afetado no início da pandemia, e à 

retomada de eventos esportivos e de negócios.  

Os embarques de grãos do Brasil para os árabes mais que dobraram no 

primeiro trimestre, puxados por demanda para ração, compras para garantir 

suprimento e consolidação de hubs regionais de exportação aos mercados próximos. 

Segundo Mansour, as exportações de soja cresceram 148%, e as de milho, 133%. Até 

itens não tradicionais para aquele mercado, como algodão, viram seu espaço 

aumentar de janeiro a março. 

(03/05/2021)
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Para carnes de frango e bovina, a Câmara ainda vê resultado na exportação 

semelhante ao de 2020, de US$ 2,94 bilhões. Mas Mansour acredita que os embarques 

têm potencial de superar os de 2020. Além do aquecimento do consumo com a 

recuperação da economia, o plano de nacionalização da produção vai demorar “mais 

do que o esperado” em virtude de a importação ser a opção mais barata no momento.  

A entidade também prevê para este ano os primeiros embarques de carne de ovinos 

brasileira à Arábia Saudita, aos Emirados Árabes e ao Bahrein. Outro foco é estimular a 

venda de produtos alimentícios de maior valor agregado, aproveitando a tradição do 

País na produção halal (própria para o consumo muçulmano). 

 

Etanol de Milho 
Broadcast 

A indústria de etanol de milho do Brasil foi determinante para que as vendas da 

Novozymes saltassem 21% na América Latina no 1º trimestre. A empresa é líder 

mundial em soluções biológicas e enzimas para produzir o biocombustível. 

Maximiliano D’alessio, diretor de operações da Novozymes Bioag, diz que a demanda 

por enzimas acompanhou a ampliação da capacidade produtiva das usinas. Além disso, 

avalia, as empresas podem estar estocando insumo para garantir oferta de etanol em 

caso de restrições logísticas pela pandemia. “Não lembro de resultado como este nos 

últimos oito trimestres”, afirma. 

A América Latina, junto com a Ásia-pacífico, sustentou o crescimento global de 

3% da empresa no trimestre, segundo D’alessio. Em 2020, a região contribuiu com 9% 

da receita da Novozymes, de US$ 2 bilhões. D’alessio afirma que também influencia o 

resultado a estratégia mais focada na área comercial e não só em tecnologia, 

implementada pela CEO, Ester Baiget, quando chegou à companhia em fevereiro de 

2020. Em 2021, o objetivo é manter crescimento global de 2% a 6% e, na América 

Latina, avançar dois dígitos. 
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Exportações de Banana 
Broadcast 

As exportações do grupo Leiria, líder nacional em comercialização de banana 

prata, dispararam neste ano. Estados Unidos, Catar, Portugal e Espanha, que em 2020 

importaram 3,7 mil quilos, já compraram de janeiro a abril 22,1 mil quilos. O volume 

despachado ao exterior deve aumentar mais com a esperada abertura dos mercados 

dos Emirados Árabes, Rússia, Itália e França. Vanessa Correia, diretora do grupo, 

credita o resultado à retomada da economia global, problemas no plantio em outros 

países e controle “rigoroso” do processo produtivo. Em 2020, as exportações de 

banana prata contribuíram com 10% do faturamento do grupo. Neste ano, a previsão é 

de que essa fatia suba para 40%. O Leiria já conta com a certificação HACCP (análise de 

perigos e pontos críticos) e trabalha para obter duas: ISO 22000, sobre gestão de 

segurança de alimentos, e Kosher, que assegura produtos adequados à dieta judaica 

ortodoxa. 

 

Aumento da demanda por Certificações 
Broadcast 

Com mais consumidores olhando a origem do alimento, o paranaense Genesis 

Group viu crescer a demanda por seus serviços, que vão de inspeções e análises a 

certificações e rastreabilidade na cadeia do agronegócio. A empresa prevê inspecionar 

mais de 75 milhões de toneladas de grãos até o fim do ano, ante 70 milhões de 

toneladas em 2020, diz Nelson Bechara, CEO do Genesis. Em faturamento, deve 

crescer 15%, para cerca de R$ 200 milhões. Para oferecer serviços mais automatizados 

e inteligentes, o Genesis se aliou às agtechs (startups do setor agro). Foi inaugurado o 

Mitra, centro de inovação dentro do hub Agtech Garage, de Piracicaba (SP). Duas 

soluções digitais vindas dessa parceria devem estar no mercado no primeiro semestre. 

Outra no segundo, conta Bechara. Juntas, as tecnologias demandaram mais de R$ 2 

milhões em investimento, dos R$ 5 milhões previstos para inovação este ano. 

 

(03/05/2021)
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Cielo se junta ao BNDES para avançar no crédito 
Broadcast 

Líder de pagamentos eletrônicos por meio das “maquininhas” de cartão no 

varejo, a Cielo, controlada pelo Banco do Brasil e pelo Bradesco, agora vai explorar de 

forma agressiva o mercado de crédito para pequenas e médias empresas. 

De carona na iniciativa do BNDES de pulverizar e popularizar o acesso ao 

crédito fora dos grandes bancos, a companhia e o banco de fomento constituíram um 

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), onde foram aportados R$ 529,4 

milhões – dos quais R$ 450 milhões do BNDES e R$ 79,4 milhões da Cielo. Os recursos 

serão oferecidos a 56 mil empresas com necessidade de capital de giro para atenuar os 

impactos da pandemia. O juro é de 3,25% ao mês e o prazo máximo do empréstimo é 

de 30 meses. 

“Essa operação marca a nossa entrada no mercado de crédito não performado 

para ser uma operação regular da Cielo”, afirma o presidente da companhia, Paulo 

Caffarelli. A empresa já empresta para os clientes do varejo, mas com a garantia das 

vendas que passam pelas “maquininhas”. Esse crédito representa 37% do 

faturamento. 

Em meio à concorrência acirrada das startups financeiras, a companhia afirma 

querer ir além no crédito e ganhar musculatura. Nas contas do executivo, a operação 

com o BNDES pode girar cerca de R$ 1 bilhão de recursos, na medida em que os 

financiamentos são quitados e o dinheiro novamente é emprestado. “O montante do 

FIDC nos coloca no jogo do crédito”, diz. No entanto, esse fundo se extingue em 30 

meses e, como a companhia não é um banco, precisa buscar outras formas de 

captação de recursos para emprestar. Segundo Cafarrelli, a empresa vai pleitear 

autorização para operar como Sociedade de Crédito Direto (SCD). Com isso, poderá 

conceder crédito com capital próprio, sem precisar constituir fundos. O lucro líquido 

da companhia no primeiro trimestre atingiu R$ 241,3 milhões, com avanço de 44,6% 

em relação a igual período de 2020. Sem a venda da plataforma da Elo e da fatia na 

(03/05/2021)
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Orizon, o resultado cairia para R$ 135,8 milhões, com recuo de 18,4% em relação a 

igual período de 2020. 

Bruno Laskowsky, diretor de Participações, Mercado de Capitais e Crédito do 

BNDES, diz que é a primeira vez que o banco usa FDICS para irrigar a economia. A 

iniciativa faz parte do objetivo estratégico da instituição de desconcentrar o crédito e 

estimular a competição, constituindo fundos com participação de fintechs, 

marketplaces e adquirentes, como a Cielo, para que o dinheiro chegue mais rápido às 

empresas menores. 

Hoje, mais de 80% do crédito está concentrado em cinco bancos. “O que 

catalisou esse processo foi a pandemia”, diz o executivo do BNDES. Para todos os 

fundos que serão constituídos, o BNDES reservou cerca de R$ 4 bilhões de recursos 

próprios e conta com mais R$ 1 bilhão do mercado. A meta é oferecer o crédito para 

500 mil a um milhão de pequenas e médias empresas espalhadas pelo País. 

 

BNDES tem mais cinco leilões de saneamento na fila 
Broadcast 

Cinco novos leilões do setor de saneamento estão na fila BNDES para serem 

realizados até o primeiro semestre de 2022. No total, são R$ 17 bilhões de 

investimentos para universalizar e modernizar os serviços de água e esgoto para 10,4 

milhões de pessoas. 

Cada licitação vai seguir um modelo diferente, dependendo da área. Algumas 

serão feitas por meio de concessão plena, que inclui produção e distribuição de água e 

esgoto, outras serão feitas por meio de Parcerias Público-privadas (PPP) de esgoto ou a 

concessão apenas da distribuição – como foi o caso da Cedae, leiloada ontem, na B3, e 

considerada um sucesso pelos especialistas. Pelo cronograma do BNDES, três leilões 

devem ocorrer ainda neste ano, no segundo semestre: São eles: Amapá (R$ 3 bilhões 

de investimentos), Porto Alegre (R$ 2,17 bilhões) e Rio Grande do Sul (R$ 3 bilhões). 

Alagoas e Ceará ficam para o próximo ano. O Estado de Minas Gerais também iniciou o 

processo de estudo com o banco de fomento, mas ainda não tem previsão para leilão. 

O banco está em negociações ainda para fazer a modelagem dos Estados da Paraíba, 

Pernambuco e Rondônia. “Não vai faltar investimento no setor”, diz o chefe do 
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Departamento de Estruturação do BNDES, Guilherme Albuquerque. Segundo ele, os 

governadores precisam de bons exemplos, como foi Maceió e Cedae, para aderir às 

concessões. 

Na avaliação de especialistas, o leilão da Cedae será 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. 

O setor privado está presente em 7% dos municípios brasileiros e atende 30 

milhões de pessoas. A expectativa é que essa participação dobre com as licitações em 

andamento. Em 10 anos, essa fatia pode alcançar entre 40% e 50%, segundo cálculos 

do mercado. Com o leilão da Cedae ontem a participação da iniciativa privada já teve 

um avanço. No total, os investimentos previstos para a concessão vão universalizar os 

serviços de água e esgoto para 11 milhões de pessoas – esse número representa mais 

de um terço do total de clientes atendidos pela iniciativa privada, que respondem por 

7% dos municípios atendidos no País e 26,3% da população. Com o leilão da Cedae, 

esses números sobem para 7,5% e 34,3%, respectivamente. 

Para alguns vencedores do leilão, assumir os blocos representará um salto no 

tamanho da companhia. É o caso da Iguá, que deve dobrar em termos financeiros. 

Outro ponto positivo, diz ele, é que essa concessão também coloca a empresa em 

outro patamar em termos de ESG. 

O leilão é uma esperança para reduzir os índices vergonhosos de saneamento 

no País. Hoje 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto e 35 

milhões não são abastecidos com água potável – números que explicam a proliferação 

de epidemias, como dengue e zika, além de doenças gastrointestinais no País. Esses 

indicadores colocam o País em posição pior que Iraque, Jordânia e Marrocos. Para 

mudar esse cenário, o setor terá de receber entre R$ 500 bilhões e R$ 700 bilhões em 

novos investimentos. Pelas regras do novo marco regulatório do setor, a 

universalização dos serviços terá de ocorrer até 2033. 

 

Petrobrás reduz preços da gasolina e do diesel 
Broadcast 
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A Petrobrás anunciou a redução de cerca de 2% nos preços da gasolina e do 

diesel nas suas refinarias, com queda de R$ 0,0529 e R$ 0,0556 por litro. O reajuste 

acontece no mesmo dia do fim da isenção do Pis/cofins do diesel e em meio a grande 

volatilidade dos preços do petróleo no mercado internacional. É a primeira alteração 

nos preços dos combustíveis desde que o general do Exército Joaquim Silva e Luna 

tomou posse na presidência da Petrobrás. 

A commodity ensaiava uma trajetória de alta, cotada a mais de US$ 66 por 

barril, mas passou a registrar perdas ontem, para US$ 63,53, com preocupações sobre 

a evolução de casos de covid-19 na Índia e no Brasil. De acordo com o consultor da 

Stonex Thadeu da Silva, o consumidor final de diesel não sentirá o efeito da queda, 

mas ela vai abater parte da volta dos impostos federais. “Agora a grande questão para 

o consumidor final é a paulada de R$ 0,35 por litro com a volta do Pis/cofins, amanhã 

(hoje). Mas absorve um pouco da alta”, disse Silva. 

 

Desemprego atinge 14,4 milhões no País 
Broadcast 

A taxa de desemprego subiu de 14,2%, em janeiro, para 14,4% no trimestre 

terminado em fevereiro, segundo os dados da Pnad Contínua divulgados ontem pelo 

IBGE. Com isso, o número de desempregados no País atingiu o número recorde de 

14,423 milhões de pessoas. 

Em apenas um trimestre, o total de desempregados deu um salto de 2,9%, 

representando um conjunto de cerca de 400 mil brasileiros. Já em relação a fevereiro 

do ano passado – período pré-pandemia da covid10 – esse número aumentou 16,9%, o 

equivalente a 2,080 milhões de pessoas a mais procurando trabalho. 

Na avaliação de especialistas, a despeito das políticas do governo para tentar 

mitigar os efeitos da pandemia, como a reedição do auxílio emergencial e do programa 

de manutenção do emprego e renda, a taxa de desemprego deve continuar a subir nos 

próximos meses. Analista da Tendências Consultoria Integrada, Lucas Assis prevê um 

pico no terceiro trimestre deste ano. 

O economista Bruno Imaizumi, da LCA Consultores, destaca o fato de a 

informalidade continuar avançando mais do que os registros com carteira assinada. 

(03/05/2021)



MERCADOS E ÍNDICES SELECIONADOS  
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DADOS DEMOGRÁFICOS 
 INDICADOR/REGIÃO CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

Área Km2 148.894 - 8.510.295   
População 9.187.103 57.374.243 211.755.692   
Dens demográfica hab/km2 56,76   22,43   
Fonte: IBGE 

INDICADORES SOCIAS 
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ  NORDESTE BRASIL    PERÍODO 

Índice de GINI: 0,6193 0,6277 0,6086   
Renda domiciliar per capita R$ 942 - 2.398,00   
Expectativa da Vida 74,1  -   76,7 2017 
IDH 0,68 - 0,765 2010 
Fonte: IBGE 

DADOS ECONÔMICOS 
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ  NORDESTE      BRASIL        PERÍODO 

PIB        R$ 156,1 BI -     R$ 6,90 TRI      2020 
Saldo da Balança Comercial (Em Mi US$)   -318,8 (12º) -           7.907,8        Jan-Mar/2021 
Estoque do Volume de Crédito  87,76 BI       4,05 TRI         Fev/2021 
                                INFLAÇÃO RMF  NORDESTE       BRASIL         PERÍODO 
Meta - -     3,75        2021 
IPCA (Acumulado no Ano) 2,59       2,05        03/2021  
Fonte: Banco Central, ME e IBGE 
     

MERCADO DE TRABALHO 
INDICADOR/REGIÃO               CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

Contratações 83.592      417.451 3.269.417 Jan-Fev2021 
Demissões 63.381      350.016 2.609.637 Jan-Fev/2021 
Saldo de Empregos Gerados 20.211       67.435 659.780 Jan-Fev/2021 
          
Desocupação (%) 14,4         17,2 13,9 4 TRI 2020 
Nível de Ocupação (%) 42,8         41,6 48,9 4 TRI 2020 
          
População em Idade de Trabalhar            7.620 (100%)     46.767 (100%)  176.362(100%)  4 TRI 2020  
    Força de Trabalho (mil)       3.808 (50%)    23.484 (50%) 100.104 (57%) 4 TRI 2020 
       Ocupada (mil)             3.260      19.455     86.179 4 TRI 2020 
       Desocupada (mil)                548        4.029     13.925 4 TRI 2020 
   Fora da Força de Trabalho (mil)      3.812 (50%)    23.283 (50%) 76.258 (43%) 4 TRI 2020 

Fonte: IBGE e ME 

Total de Empresas Ativas  
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ             NORDESTE    BRASIL PERÍODO 

Empresas Ativas 600.790 3.462.249 19.907.733 2020 
Fonte: ME 

                  Abertura/Fechamento de Empresas – Ceará - Jan-Dez 2020 

Especificação 

Total do Ano 
2021 

2018 2019 2020 
Jan Até Jan 

Abertura 69.981 84.948 89.084 11.239 11.239 
Fechamento 71.796 31.501 27.463 3.314 3.314 
Saldo -1.815 53.447 61.621 7.925 7.925 
Fonte: JUCEC 

                   Protocolos e Resoluções Aprovados pelo CEDIN 2020 

Especificação Quantidade Investimentos Privados Projetados (R$) Emprego Direto 
Projetados 

Protocolos  39 881.278.406,90 7.296 
Resoluções 19 165.696.341,37 1.965 

                   Fonte: ADECE 

   PECEM – Total de Movimentação de Cargas (Toneladas) 

Período 

Total do Ano 
2021 

2018 2019 2020 
Mar Até Mar 

  17.214.859 18.096.308 15.930.483 1.870.488 4.964.356 
                   Fonte: CIPP 


