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Senado aprova tornar Pronampe permanente 
O Estado de S. Paulo 

O Senado aprovou ontem uma nova rodada do programa de crédito a micro e 

pequenas empresas, o Pronampe. O texto segue agora para sanção do presidente Jair 

Bolsonaro. Apesar do sinal verde do Congresso, a divergência em torno do valora ser 

aportado para dar garantia às novas operações ainda é um impasse central para o 

relançamento da medida. 

A senadora Kátia Abreu (PPTO), relatora do projeto, fez um apelo durante a 

sessão do Senado para que o governo destine R $10 bilhões para a nova rodada do 

Pronampe, embora a equipe econômica queira destinar metade disso, R$ 5 bilhões. O 

projeto, de autoria do senador Jorginho Mello (PL-SC), torna o programa uma política 

oficial permanente de crédito do governo, para além da pandemia da covid-19. Pelo 

desenho que vigorou até o fim do ano passado, o custo do financiamento para o 

tomador era de 1,25% mais a taxa básica de juros, a Selic. Agora, o texto prevê 

cobrança de Selic mais 6%. 

O aumento dos juros foi colocado para atrair bancos à nova rodada, uma vez 

que o porcentual da carteira que será garantido pelo fundo público em caso de 

inadimplência será menor. Como isso eleva o risco para a instituição financeira, a 

remuneração precisa ser maior. 

O juro maior já foi aprovado pelos parlamentares, mas há insistência no volume 

maior de recursos. Cabe ao governo abrir o crédito extraordinário que liberará o 

dinheiro. O Ministério da Economia autorizou a liberação de R$ 5 bilhões, mas 

lideranças do congresso e empresas querem o dobro. Segundo a relatora, caso seja 

mantida a média de crédito de R$ 72 mil contratado pelas empresas em 2020, apenas 

69 mil companhias terão acesso a novos financiamentos este ano. Ela observou ainda 

que R$ 1 bilhão do total previsto deve, pela lei, ser destinado a empresas de setor de 
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eventos e turismo. Esse ponto foi negociado com aval do presidente Bolsonaro. Para 

defender a ampliação dos recursos, a relator mencionou que o número total de 

empresas é bem maior. “Temos 247.230 empresas que são de eventos. Se somar de 

economia criativa, 1,5 milhão. Há 300 mil bares e restaurantes”, citou. “Quero pedir 

atenção de todos ao volume de recursos que o governo deverá disponibilizar nessa 

nova etapa.” 

O assessor do Ministério da Economia, Guilherme Afif, disse que não é 

recomendado injetar mais que R$ 5 bilhões na nova rodada do programa, mas deixou 

a porta aberta para uma reavaliação do valor, caso a demanda se mostre muito acima 

da inicialmente esperada. Para a equipe econômica, a aceleração da vacinação contra 

a covid-19 pode impulsionar a economia e reduzir a dependência das empresas em 

relação a essas medidas de socorro. 

 

Energia elétrica sob alerta 
Broadcast 

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afastou ontem o risco de 

falta de energia elétrica no País em 2021. Ele reconheceu, no entanto, que será 

necessária muita atenção, além da adoção de medidas “excepcionais” para garantir o 

abastecimento. O País entrou no período de seca com o pior volume de chuvas 

registrado nos reservatórios em 91 anos. Segundo dados do Operador Nacional do 

Sistema Elétrica (ONS), os reservatórios de hidrelétricas do Sudeste e Centro-oeste, 

que representam 70% da capacidade de armazenamento do País, finalizaram abril com 

nível de armazenamento médio de 34,7%. É o menor volume registrado para o mês 

desde 2015, quando a média registrada foi de 33,58%. Em 2010, por exemplo, o 

armazenamento chegava a 81,81% do total da capacidade do reservatório. 

A situação vem sendo acompanhada de perto pelo Comitê de Monitoramento 

do Setor Elétrico (CMSE), colegiado que reúne diversos órgãos do setor elétrico e que é 

presidido pelo ministério. “Apesar das medidas excepcionais e da crise hidrológica que 

nós estamos vivendo, nós temos condições de garantir a segurança energética do País 

para 2021, mas, já adianto, vai exigir medidas excepcionais e bastante atenção por 
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parte de todos os agentes públicos”, afirmou o ministro, em audiência na Comissão de 

Minas e Energia da Câmara dos Deputados. 

Abril marcou o fim do período de chuvas. Com isso, os reservatórios das 

principais hidrelétricas do País estão entrando na estação seca com níveis muito 

baixos. “Estamos com baixos níveis dos reservatórios, o período seco já começou e não 

temos perspectivas de chuvas significativas”, afirmou o ministro. De acordo com 

projeção do Ministério de Minas e Energia, com base em dados do ONS, se nenhuma 

medida for tomada, os reservatórios podem chegar a 14,9% da capacidade em 

novembro. A declaração do ministro surge logo após o presidente Bolsonaro ter 

demonstrado preocupação com a situação.  Ele afirmou que o Brasil terá um novo 

“problema sério” pela frente em razão da falta de chuvas. “Estamos vivendo a maior 

crise hidrológica da história. Eletricidade. Vai ter dor de cabeça. Não chove, né?”. 

Para mitigar os riscos de um apagão, desde outubro o governo decidiu acionar 

mais usinas termelétricas e importar energia da Argentina e Uruguai. Mas, com o início 

do período seco, o governo decidiu na última semana ampliar as medidas já adotadas 

e retirou todas as limitações que impediam o acionamento de usinas mais caras. Em 

outra frente de atuação, o MME também tem se articulado com órgãos e empresas 

para assegurar que o País tenha gás suficiente para abastecer as termelétricas. 

Presidente da consultoria de energia PSR e ex-presidente da Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE), Luiz Barroso vê a situação com preocupação. Segundo ele, 

trata-se de um cenário e um ano “desafiador” e será necessário acompanhamento 

constante. Ele ressaltou que há uma preocupação também relacionada à questão dos 

usos múltiplos das águas, e temor de que o conflito cresça na medida em que os níveis 

dos reservatórios diminuam. Isso ocorre quando o ONS não consegue evitar que a 

água dos reservatórios seja escoada por razões que não estão relacionadas à energia, 

mas para abastecer a população ou garantir a navegação em uma hidrovia. “O que 

separa a preocupação do pânico é a disponibilidade de gás para térmicas quando o 

operador precisar delas e a melhor gestão de eventuais conflitos pelo uso da água, 

além da produção de energia das renováveis”, disse Barroso. 
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Aegea se torna líder do setor privado em saneamento  
O Estado de S. Paulo 

Com dois blocos arrematados no leilão da Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), no fim do mês passado, a empresa de saneamento 

básico Aegea se transforma na maior companhia privada do setor em termos de 

população atendida. Quando assinar o contrato, o que deve ocorrer nas próximas 

semanas, o total de clientes da Aegea subirá de 11,2 milhões para 20,6 milhões e o 

número de municípios, de 126 para 153. A operação praticamente dobrou o tamanho 

da companhia. 

Criada em 2010, a empresa foi a única a apresentar proposta para os quatro 

blocos da Cedae e travou uma briga com os demais concorrentes para vencer o 

certame. Com lances de R$ 7,2 bilhões e R$ 8,3 bilhões, a companhia desbancou 

empresas como a BRK Ambiental e a Iguá e foi a maior vencedora do leilão da Cedae. 

Por trás desse apetite, está a composição acionária da empresa. A Aegea tem como 

sócios o grupo Equipav (70,72%) e o fundo soberano de Cingapura GIC (19,08%). Um 

dia antes do leilão da Cedae, a empresa anunciou a entrada da Itaúsa como sua 

acionista, com 10,2% de participação. Pelo negócio, o grupo da família Setúbal pagou 

R$ 1,3 bilhão. Desse montante, R$ 274 milhões ficarão no caixa da empresa. Além 

disso, o GIC fez um aumento de capital no negócio de R$ 64,8 milhões. 

“Terminamos 2020 com R$ 2,3 bilhões de caixa e agora temos mais esse 

reforço da transação”, diz o vice-presidente da Aegea, Rogério Tavares. A empresa 

precisará de recursos. Na assinatura do contrato da Cedae, a companhia terá de pagar 

R$ 10 bilhões de outorga de um total de R$ 15,4 bilhões. O volume de investimento 

durante os 35 anos de concessão é de R$ 24,4 bilhões, sendo que a maior parte desse 

valor será aplicada nos primeiros 12 anos. Tavares diz que, além de recursos próprios, 

a empresa deve recorrer ao mercado de capitais com a emissão de debêntures e ao 

financiamento do BNDES criado para os vencedores do leilão. 

“A incorporação da Cedae representará um crescimento significativo, mas está 

dentro do que planejamos”, afirma o vicepresidente da empresa. Apesar dos volumes 
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precisará de recursos. Na assinatura do contrato da Cedae, a companhia terá de pagar 

R$ 10 bilhões de outorga de um total de R$ 15,4 bilhões. O volume de investimento 

durante os 35 anos de concessão é de R$ 24,4 bilhões, sendo que a maior parte desse 

valor será aplicada nos primeiros 12 anos. Tavares diz que, além de recursos próprios, 

a empresa deve recorrer ao mercado de capitais com a emissão de debêntures e ao 

financiamento do BNDES criado para os vencedores do leilão. 

“A incorporação da Cedae representará um crescimento significativo, mas está 

dentro do que planejamos”, afirma o vicepresidente da empresa. Apesar dos volumes 
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bilionários e do trabalho para assumir as concessões, ele afirma que a Aegea 

continuará de olho em todas as oportunidades que virão pela frente – o BNDES planeja 

cinco novos leilões até o primeiro semestre de 2022. “Vamos estudar tudo e ver se faz 

sentido para a estratégia da empresa.” 

Desde que foi criada, a Aegea vem apresentando um crescimento exponencial. 

Saltou de 6 cidades e 1.6 milhão de pessoas atendidas, em 2010, para 35 municípios e 

2,6 milhões de clientes, em 2014. Quatro anos depois já havia alcançado 48 cidades e 

5,4 milhões de pessoas. No ano passado, a empresa venceu a Parceria Público-privada 

(PPP) da Sanesul (MS) e a PPP de Cariacica (ES). Essas duas parcerias dobraram o 

mercado da Aegea, como a Cedae fez agora. “A Aegea tem investido na sua estrutura 

de governança, gestão de riscos e conformidade para atrair o investidor institucional e 

ser competitiva no seu mercado”, diz o sócio da área de Infraestrutura e Saneamento 

do Felsberg Advogados, Rodrigo de Pinho Bertoccelli. 

A empresa não descarta em algum momento fazer um IPO (oferta inicial de 

ações) para ajudar na expansão no setor de saneamento – que ainda está apenas no 

início das concessões para a iniciativa privada. “Dentro da nossa estratégia sempre 

consideramos essa uma possibilidade. Mas isso vai ocorrer no momento mais 

conveniente”, diz Tavares. Segundo ele, por enquanto, a empresa está observando a 

situação do mercado financeiro para avaliar a melhor janela para uma abertura de 

capital. 

 

Com a pandemia, atacadistas se unem em shopping virtual 
Broadcast 

O setor atacadista brasileiro, um dos poucos que conseguiram registrar 

crescimento real de vendas em meio à pandemia, também vai se digitalizar. Em julho 

deste ano deve começar a funcionar um marketplace para venda de grandes volumes, 

como acontece em suas lojas físicas. O shopping virtual será destinado a pequenos 

supermercados, bares, restaurantes e até ao consumidor final, que compra em 

atacarejos. “Estamos na fase de escolha da empresa que irá operar o marketplace”, 

afirma Leonardo Miguel Severini, presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e 

Distribuidores (Abad), que desenhou o projeto, aberto a 3 mil empresas. 
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A iniciativa de criar um shopping virtual para vendas no atacado, que 

comercializa um grande volume de alimentos e produtos de higiene e limpeza, se deve 

aos números significativos que o comércio online tem registrado. O presidente da 

Abad ressalta que o comércio online representou 15% do movimento em lojas de 

alimentos e produtos de perfumaria em 2020. 

Além disso, com tantas ondas de covid-19, os atacadistas acreditam que a 

tendência de menos compras presenciais é irreversível e enxergam boas perspectivas 

para o novo canal. Uma pesquisa feita pela Nielsen com 660 atacadistas, que 

respondem por mais da metade do faturamento do setor, constatou que o comércio 

online lidera as intenções de investimento para 2021. De acordo com a enquete, 54,2% 

dos entrevistados pretendem expandir os investimentos no e-commerce. Esse 

resultado está muito à frente do segundo maior foco de atenção dos atacadistas, que é 

o investimento em novos formatos de lojas, com 49,2% das respostas. 

Em 2020, o setor atacadista faturou R$ 287,8 bilhões e cresceu 0,7% em termos 

reais, já descontada a inflação, enquanto o PIB encolheu 4,1%. “O número pode 

parecer pequeno, mas comparado ao encolhimento do PIB, é um resultado robusto 

frente a desorganização da economia”, afirma o economista Nelson Barrizzelli, 

pesquisador da Fundação Instituto de Administração (FIA). No ano passado, o varejo 

tradicional, atendido por 95% do setor atacadista, caiu 0,4% sobre o ano anterior e os 

bares e restaurantes, a maioria abastecida pelo atacado, registraram queda de 18,6% 

nas vendas em razão do abre e fecha por causa da pandemia. 

Dentre os vários tipos de atacado, o autosserviço, onde o cliente faz sozinho as 

compras, registrou o maior avanço nas vendas, 24,9%, com faturamento de R$ 64,7 

bilhões, segundo ranking da Abad/nielsen. O crescimento se deve à abertura de novas 

lojas e por continuarem funcionando enquanto outros comércios pararam de 

funcionar em razão da pandemia. 

No ranking geral da Abad, o Atacadão se manteve na liderança, com R$ 51,8 

bilhões de vendas em 2020 e crescimento de 23,2% sobre o ano anterior, seguido pelo 

Grupo Martins, de Minas Gerais, que faturou R$ 6,5 bilhões e expandiu em 28,3% a 

receita em igual período. 
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O recuo da demanda por industrializados 
Broadcast 

O consumo aparente de bens industriais (produção destinada ao mercado 

interno mais importações) cresceu no primeiro trimestre deste ano, na comparação 

com os primeiros três meses de 2020. A alta é expressiva, de 6,6%. Mas é preciso 

ressalvar que a base de comparação é baixa, pois em março do ano passado a 

pandemia já produzia grandes estragos na produção e no consumo de bens industriais, 

bem como em toda a economia e na vida das famílias, o que afetou o resultado de 

todo o trimestre. 

O resultado acumulado de 12 meses, que mostra redução de 4,4% na 

comparação com o período anterior, parece dar uma indicação mais acurada da 

evolução da demanda interna por bens industriais. A redução é mais acentuada do que 

a da produção, que nessa comparação diminuiu 3,1%. O gráfico da evolução da 

demanda por bens industriais, baseado em dados do Ipea, mostra relativo paralelismo 

com o da produção, baseado em dados do IBGE. Nos dois casos, os dados se referem 

ao acumulado de 12 meses. Tanto a demanda como a produção, depois de 

apresentarem um movimento de alta entre novembro de 2019 e março de 2020, 

mostraram queda acentuada desde o início da pandemia. 

De novembro de 2020 para cá, a queda na comparação com o período anterior 

vem se atenuando, mas março ainda mostra redução acentuada. Desde novembro de 

2020, o desempenho da demanda tem sido mais fraco do que o da produção. Também 

a evolução mês a mês mostra como a demanda vem se arrefecendo ao longo deste 

ano. Em janeiro, a demanda foi 1,8% maior do que a de dezembro. Em fevereiro, foi 

igual à de janeiro. E, em março, 1,2% menor do que a de fevereiro. É uma lenta 

redução do ritmo de recuperação da demanda, observada também na produção e em 

outros indicadores da atividade econômica. 

Os três primeiros meses do ano acumularam alguns fatores negativos que 

pesaram no consumo, na produção e no ânimo das famílias e dos investidores. A 

suspensão do pagamento do benefício emergencial comprimiu a renda de boa parte 
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da população, o desemprego continua alto, a inflação se acelerou e a pandemia 

readquiriu vigor enquanto a vacinação patinava. Medo e desconfiança aumentaram. 

 

Expansão da Inteligência Artificial na Análise de Crédito 
Broadcast 

A Boa Vista está começando a dar novos passos em inteligência de dados para 

analisar perfis de crédito O birô, que inaugurou em abril o Centro de Excelência em 

Analytics com 140 profissionais, desenvolveu serviços como um sistema de pontuação 

para usuários de cartão de crédito, e um score que indica quais clientes inadimplentes 

são mais propensos a renegociar dívidas. A aposta da Boa Vista é semelhante às que 

sua rival Serasa Experian faz. Com a perspectiva de que o open banking tornará dados 

uma commodity, os birôs precisam ajustar prioridades. As informações sobre os 

consumidores, que eram seu maior ativo, passarão a ser acessório para o mais 

importante: usar os dados para tornar a concessão de crédito mais precisa.  

O total de vulnerabilidades nas redes é hoje dez vezes maior que em 2016. Esse 

número á compreende o “efeito pandemia”, com a adoção do home office. É o que 

mostra levantamento da empresa brasileira de segurança cibernética Get Ahead of 

Threads (GAT), com mais de 100 mil ativos de sua plataforma. Ferramentas podem 

trazer risco cibernético, de sistemas operacionais. A GAT tem entre seus clientes 

empresas como Cosan e Sodexo. Boa parte dessas falhas de segurança poderiam ser 

evitadas com práticas simples. Segundo a pesquisa, 70% das vulnerabilidades se 

relacionam à falta de atualização de servidores e estações de trabalho, sendo que 59% 

dizem respeito a problemas para os quais há correção há mais de um ano. 

 

Cármen limita impacto para União em caso do Pis/cofins 
O Estado de S. Paulo 

Em um primeiro passo rumo ao desfecho de um impasse bilionário entre União 

e empresas, a ministra Cármen Lúcia, do STF, votou para que a retirada do ICMS da 

base de cálculo do Pis/cofins seja aplicada sobre cobranças feitas após o julgamento 

original do caso, em 15 de março de 2017. Antes disso, apenas quem já havia 

(13/05/2021)

(13/05/2021)



        9 
 

ingressado com ações judiciais ou procedimentos administrativos questionando o 

recolhimento a mais do tributo, poderá pedir devolução dos valores. A Corte já decidiu 

em 2017 que a cobrança de Pis/cofins incluindo o ICMS na base de cálculo é 

inconstitucional, mas o alto impacto nas contas levou o governo a pedir a “modulação” 

dos efeitos apenas para o futuro. As empresas, por sua vez, querem a devolução do 

que foi recolhido indevidamente no passado. É essa modulação que é alvo agora de 

deliberação pelo plenário. 

O voto de Cármen Lúcia, que é a relatora do caso, está sendo visto por 

tributaristas como um “meio-termo”, pois limitou o alcance de qualquer efeito 

retroativo da decisão do STF. A votação deve continuar, quando os demais ministros se 

posicionarão sobre a questão. O cenário, portanto, pode mudar, conforme os votos e 

eventuais propostas divergentes que ganhem a preferência dos ministros. A 

Procuradoria-geral da Fazenda Nacional (PGFN) estima que uma decisão favorável às 

empresas tenha impacto potencial de R$ 258,3 bilhões, um passivo capaz de agravar 

ainda mais a situação das contas brasileiras. As empresas, por sua vez, questionam o 

cálculo e argumentam que ignorar o passivo pode prejudicar os balanços das 

companhias. 

A questão é tão sensível para a equipe econômica que, no fim do mês passado, 

o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com o presidente do STF, ministro 

Luiz Fux, para tentar apresentar os argumentos da União em defesa do recurso federal. 

Ele esteve acompanhado do procurador-geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano. 

Algumas empresas, por sua vez, se anteciparam à decisão final do STF e passaram a 

descontar, via créditos tributários, valores pagos a mais no passado com a cobrança de 

Pis/cofins sobre o ICMS, ou ainda passaram a incluir esses créditos como ativo em seus 

balanços. 

Em seu voto, Cármen Lúcia afastou qualquer ocorrência de “omissão, 

contradição ou obscuridade” na decisão do STF em 2017, como alegado pelo União, 

que disse não ter sido observada jurisprudência da própria corte ao analisar a questão 

sobre o ICMS na base de cálculo de contribuições sociais. A ministra informou que os 

casos levantados pelo governo não se aplicavam ao julgamento atual. 
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Brasil e Turquia mantêm dólar mais caro 
O Estado de S. Paulo 

O dólar teve queda forte nos últimos dias ante o real, fazendo a moeda 

americana sair de valores perto de R$ 5,50 para a casa dos R$ 5,30. Apesar da melhora, 

o real é uma das únicas moedas de países emergentes negociada com preços piores do 

que antes da pandemia, quando girava na casa dos R$ 4,50, chegando à casa dos R$ 

4,70 em março. Divisas de Chile, África do Sul, México e Colômbia estão atualmente 

em níveis abaixo do dia 11 de março do ano passado, quando OMS oficialmente 

passou a classificar a situação mundial da covid-19 como pandemia. 

Além do Brasil, entre os principais emergentes, só a Turquia, que passou por 

troca de toda a equipe econômica, choque de juros e ataques contra a lira nos últimos 

meses, por causa do baixo nível de reservas, ainda tem moeda mais depreciada hoje 

do que antes da pandemia. No caso brasileiro, economistas não veem o real voltando 

para os níveis de antes da pandemia. E uma das principais razões é que o Brasil gastou 

demais para lidar com a crise, ficando com situação fiscal muito pior que outros 

emergentes, embora pelo lado positivo tenha tido uma recessão menos severa. Por 

enquanto, predomina a visão entre analistas de que o dólar deve seguir acima de R$ 

5,00. Mesmo casas que preveem a cotação abaixo desse patamar, projetam a moeda 

americana em nível não muito aquém, perto dos R$ 4,90. 

“Não vejo o dólar abaixo de R$ 5,00”, disse o economista e sócio da 

Tendências, Gustavo Loyola, ex-presidente do BACEN, prevendo que, na ausência de 

eventos externos ou internos inesperados, como mais ruídos políticos em Brasília ou 

nova piora fiscal do Brasil por conta de gastos com a pandemia, a moeda deve seguir 

no curto prazo na casa dos R$ 5,10 a R$ 5,20. 

 “Acabamos optando por fazer um impulso fiscal na pandemia maior que os 

nossos pares e isso acaba deslocando os preços da moeda”, avalia o sócio e gestor da 

Galapagos Investimento, Sérgio Zanini. Se por um lado o Brasil teve menor 

encolhimento da economia, acabou tendo outras deteriorações, como endividamento 
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do governo, que em relação ao PIB está bem acima do de outros emergentes. O gestor 

avalia que o real continua barato em relação a seus pares, mas não deve voltar a R$ 

4,50 tão cedo, embora possa testar níveis pouco abaixo de R$ 5,00 até o final do ano, 

influenciado pela alta de juros do Banco Central, que melhora a atratividade de ativos 

locais, e dos preços das commodities no exterior. 

O real era até pouco tempo uma das moedas emergentes com pior 

desempenho perante o dólar em 2021, repetindo o posto ocupado em 2020. Desde 

meados de abril, tem tido uma performance melhor que os pares. O economista sênior 

para a América Latina da consultoria inglesa Pantheon Macroeconomics, Andres 

Abadia, comenta que a melhora do real ocorre por uma combinação de fatores 

externos e internos, que tem feito a divisa ficar mais em linha com os pares, mas ainda 

mais depreciada. Com relação ao exterior, as condições estão melhorando, sobretudo 

com a elevação dos preços de commodities, por conta da retomada americana, 

chinesa e, agora, europeia. Com isso, o Brasil tem registrado exportações recordes. 

Internamente, a pandemia dá sinais de melhora com o avanço da vacinação, o 

que ajuda a reduzir um pouco a preocupação fiscal, destaca Abadia. Outro fator é que 

a sanção do orçamento mantendo o teto de gastos trouxe certo alívio, acrescenta ele. 

Para o economista, o real tende ainda a ganhar força, mas a volatilidade vai persistir, 

reflexo de eventuais ruídos políticos, sobretudo agora com o andamento da CPI da 

Covid no Senado. 

Em 6 meses, a Pantheon vê o dólar caindo a R$ 5,15. Em 12 meses, pode recuar 

abaixo de R$ 5,00, mas para um nível na casa dos R$ 4,90. A analista de moedas e 

mercados emergentes do alemão Commerzbank, Alexandra Bechtel, está ainda mais 

cautelosa e não projeta a divisa americana caindo abaixo de R$ 5,00 em 2021 ou 

mesmo no ano que vem. O Brasil tem “riscos específicos” que tendem a manter o 

câmbio pressionado, não deixando que o real se beneficie como deveria da alta de 

juros pelo BC, da liquidez mundial e da elevação dos preços das commodities. Se a 

pandemia não tiver melhora significativa, pressões para mais gastos do governo, como 

uma nova prorrogação do auxílio emergencial, vão em breve reaparecer e provocar 

volatilidade. O banco prevê o dólar a R$ 5,30 em dezembro e R$ 5,00 ao final de 2022. 
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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 


