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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
18 DE MAIO DE 2021 
 

Brasil é um dos países que mais gastam com funcionalismo 

público 
O Estado de S. Paulo 

Dados reunidos pelo Tesouro Nacional mostram que, de 74 países analisados, o 

Brasil tem a 7.ª maior despesa com servidores: 12,9% do PIB – o campeão é a Arábia 

Saudita, com 17,1%. Os números são de 2019 e consideram gastos com pessoal ativo 

de União, Estados e municípios. Penduricalhos para contornar o teto (R$ 39,2 mil 

mensais), salários maiores do que na iniciativa privada, brechas para acúmulo de 

remunerações e aumentos acima da inflação são fatores apontados para explicar a 

posição brasileira no ranking. O ganho mais recente do funcionalismo foi uma portaria 

do Ministério da Economia prevendo que militares da reserva e servidores civis 

aposentados que continuem trabalhando em determinados cargos podem acumular as 

duas remunerações, mesmo que o teto seja ultrapassado. A medida beneficiou o 

presidente Jair Bolsonaro com R$ 2,3 mil mensais a mais e o vice Hamilton Mourão, 

com R$ 24 mil. Ministros também serão beneficiados. 

A medida despertou críticas, sobretudo quando o ministro da Economia, Paulo 

Guedes, tenta fazer avançar no Congresso sua proposta de reforma administrativa, 

para flexibilizar a estabilidade no cargo, extinguir penduricalhos que hoje turbinam 

salários e deixar o terreno pronto para uma revisão futura de carreiras e salários. A 

PEC aguarda votação na CCJ da Câmara para avançar à próxima etapa, que é a análise 

de mérito na comissão especial  

“Fico me perguntando onde estavam com a cabeça. Não faz o menor sentido, 

até pelo momento do País”, critica o deputado Tiago Mitraud (Novo-mg). Ele preside a 

Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa e apresentou um requerimento 

de informações para cobrar explicações do governo. “Além de ser imoral, é uma 

incoerência muito grande.” Além de ter enviado a proposta de reforma administrativa, 
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o governo também reduziu o valor da ajuda a vulneráveis durante a pandemia em 

2021, sob a justificativa de controle de gastos. 

Os dados do Tesouro permitem observar que a proporção de gastos com o 

funcionalismo no Brasil supera a observada em outras nações, como Rússia, Chile, Peru 

e Colômbia, e em países avançados, como Estados Unidos, Alemanha e Espanha. O 

dado considera as despesas não só com salários, mas também com a contribuição 

patronal para a Previdência desses servidores. 

O economista José Luiz Rossi, do Instituto Brasiliense de Direito Público, 

ressalta que o gasto com servidores no Brasil é heterogêneo, tanto do ponto de vista 

de esfera administrativa quanto do ponto de vista dos Poderes. No primeiro caso, a 

União tende a pagar maiores salários do que Estados e municípios. Estudo do Banco 

Mundial aponta um elevado prêmio salarial dos funcionários federais, de 96% em 

relação ao que ganha um trabalhador com as mesmas qualificações no setor privado. 

Esse prêmio era de 36% nos Estados e zero nos municípios. 

Sob o ponto de vista dos Poderes, Judiciário e Ministério Público costumam 

destoar mais dos outros Poderes em termos de manobras para driblar o teto 

remuneratório. No fim de 2019, por exemplo, o vale-refeição de juízes superava o 

salário mínimo em 24 dos 27 Estados brasileiros. “É um Estado grande, que tem uma 

demanda grande”, diz Rossi, em uma justificativa para parte do gasto. No Brasil, 

segundo dados da Pnad Contínua, 11,9 milhões se declaravam empregados do setor 

público no trimestre até fevereiro de 2021. Por outro lado, ele reconhece que há 

distorções. “A questão é a política de incentivos. Não se tem na carreira muitos 

degraus, o funcionário passa a maior parte da carreira ganhando o salário máximo”, 

afirma. 

Já o economista Bráulio Cerqueira, presidente da Unacon Sindical, entidade que 

representa auditores de finanças e é ligada ao Fórum Nacional de Carreiras Típicas de 

Estado (Fonacate), critica os dados que colocam o Brasil no topo do ranking de gastos 

com funcionalismo. Segundo ele, a contabilidade dos gastos com a Previdência dos 

servidores varia entre países. “Nos três níveis federativos os salários de servidores civis 

estão congelados até o fim deste ano, na verdade estão sendo reduzidos em termos 
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reais. No governo federal, a última recomposição salarial para 80% dos servidores 

ocorreu em janeiro de 2017”, diz Cerqueira.  

 

O BTG Pactual vai baixar o valor mínimo para gestão nos EUA 

de fortunas de investidores. 
Broadcast 

O BTG Pactual pode abraçar clientes menos ricos em sua área de gestão de 

fortunas nos Estados Unidos. O banco acaba de abrir sua plataforma para atender os 

endinheirados em Miami para assessores financeiros daquele país que atendem 

principalmente latinos. Atualmente, o tíquete de entrada na casa está em US$ 1 

milhão. Segundo Rogério Pessoa, chefe da área de gestão de fortunas do BTG, ao 

trazer os brokers (profissionais similares aos agentes autônomos no Brasil) e os RIAS 

(Registered Investment Advisers, equivalentes aos consultores de investimento), o 

valor mínimo disponível para investir deverá cair, apesar dele não saber ainda qual 

será. A meta do BTG é triplicar o volume em gestão nos EUA em dois anos. 

Atualmente, são R$ 40 bilhões. » Receita. A área de gestão de fortunas do BTG 

costuma receber clientes com mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras no 

Brasil. Com o crescimento dos agentes autônomos, passou a abrigar quem tem R$ 2 

milhões. São R$ 317,4 bilhões sob gestão, incluindo R$ 40 bilhões da carteira 

americana. 

O BTG quer aproveitar a saída do Wells Fargo, que fechou sua gestão 

internacional de fortunas para se concentrar em clientes americanos. A instituição 

tinha mais de 300 assessores financeiros nas operações internacionais, muitos deles 

em Miami e Nova York. 

 

Crescimento das Vendas no “Dia das Mães” 
Broadcast 

Pesquisa da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) mostra que o 

Dia das Mães movimentou R$ 4,1 bilhões na semana de 3 a 9 de maio de 2021. O dado 

foi 460% maior do que na data comemorativa de 2020 - quando só 15% dos shoppings 
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estavam abertos - e ficou 12% abaixo do que em 2019 - quando as unidades operavam 

plenamente. Os dados porcentuais já estão corrigidos pela inflação. 

 

Problemas na Capitalização da Eletrobras 
Broadcast 

Algumas mudanças na Medida Provisória da Eletrobras ajudaram a azedar o 

humor do mercado em relação à capitalização da companhia. Uma das propostas de 

ajuste apresentada pelo deputado Elmar Nascimento (DEM-BA) refere-se à conversão 

dos empréstimos compulsórios em ações, ao valor de R$ 29 - ontem, o papel era 

negociado acima de R$ 38. Apenas tais empréstimos somam, conforme o balanço da 

estatal, R$ 17 bilhões. 

A leitura dos investidores é que a manutenção deste dispositivo torna a 

operação de capitalização inviável, visto que aumenta as incertezas no cálculo do valor 

futuro das ações. » Déjà vu. Mais um ponto da mudança do texto foi visto como "bode 

na sala": a temida possibilidade de interferência nesse mercado. A proposta 

apresentada pelo relator da MP levantou questionamentos quanto à chance de 

concentração nas mãos de um agente sem o controle do Estado. Por isso, incluiu 

alteração que permitirá à agência reguladora do setor intervir por meio da promoção 

de leilões para venda de parte da energia por empresas com "elevada participação no 

Ambiente de Contratação Livre". Com essa mudança, a Aneel poderia intervir na 

comercialização da energia da Eletrobrás, após a capitalização. 

 

Na crise, mais energia limpa e renovável 
Broadcast 

No meio de notícias em geral desanimadoras sobre o impacto da pandemia na 

atividade econômica e na vida das pessoas, surge uma boa por si mesma, e por aquilo 

que contém como indicação de mudanças importantes no futuro. Nunca, nas duas 

últimas décadas, a geração e o uso de eletricidade originária de fontes renováveis e 

limpas cresceram tanto como no ano em que a pandemia mudou tanta coisa. O mais 

recente relatório sobre o mercado de energia renovável da Agência Internacional de 
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Energia (AIE) sugere que 2020 pode ter sido o ano que marcará uma mudança notável 

na tendência mundial da produção e do consumo de energia. 

A despeito da pandemia, que fez cair o consumo de todas as outras formas de 

energia, cresceu a demanda por energia renovável, sobretudo as de origem solar e 

eólica. A capacidade de geração de energia renovável aumentou 45% em 2020, 

alcançando 280 gigawatts (GW). É o maior aumento anual desde 1999 – e ocorre, 

obviamente, sobre uma base de comparação muito maior, dada a expansão contínua 

dessas fontes de geração nas últimas décadas. 

Só o aumento da capacidade ocorrida no ano passado corresponde à 

capacidade instalada total da Asean, o grupo de 10 países do Sudeste Asiático que 

estão entre as economias mais dinâmicas do mundo. A China está no centro da 

geração e da demanda de energia renovável. A AIE considera que o desempenho de 

2020 tende a se repetir neste e no próximo ano. A rápida expansão da capacidade de 

geração de energia renovável deve tornar-se “o novo normal” do mercado mundial de 

energia, supõe a agência. As fontes renováveis deverão responder por cerca de 90% do 

aumento da capacidade instalada de geração nos próximos anos. 

A mudança do mercado de energia de fontes fósseis para renováveis é 

considerada essencial no esforço mundial para alcançar as metas ambientais que 

evitem ou retardem o aquecimento global. “À medida que quebram recordes de 

geração, as energias solar e eólica nos dão mais razões para sermos otimistas quanto 

às metas climáticas”, disse o diretor executivo da AIE, Fatih Birol, ao apresentar o 

relatório da Agência. “A massiva expansão da energia limpa é essencial para 

alcançarmos as metas ambientais.” 

 

Investimento em LOGÍSTICA é para já 
O Estado de S. Paulo 

Há tempos o Brasil convive com deficiências na sua infraestrutura logística, mas 

os gargalos são menos aparentes porque o País não cresceu na velocidade esperada. O 

desinvestimento de 50% da capacidade de refino pela Petrobras abre espaço para uma 

competição cada vez mais intensa no segmento de combustíveis no Brasil, o que 

(18/05/2021)

(18/05/2021)



 4 
 

estavam abertos - e ficou 12% abaixo do que em 2019 - quando as unidades operavam 

plenamente. Os dados porcentuais já estão corrigidos pela inflação. 

 

Problemas na Capitalização da Eletrobras 
Broadcast 

Algumas mudanças na Medida Provisória da Eletrobras ajudaram a azedar o 

humor do mercado em relação à capitalização da companhia. Uma das propostas de 

ajuste apresentada pelo deputado Elmar Nascimento (DEM-BA) refere-se à conversão 

dos empréstimos compulsórios em ações, ao valor de R$ 29 - ontem, o papel era 

negociado acima de R$ 38. Apenas tais empréstimos somam, conforme o balanço da 

estatal, R$ 17 bilhões. 

A leitura dos investidores é que a manutenção deste dispositivo torna a 

operação de capitalização inviável, visto que aumenta as incertezas no cálculo do valor 

futuro das ações. » Déjà vu. Mais um ponto da mudança do texto foi visto como "bode 

na sala": a temida possibilidade de interferência nesse mercado. A proposta 

apresentada pelo relator da MP levantou questionamentos quanto à chance de 

concentração nas mãos de um agente sem o controle do Estado. Por isso, incluiu 

alteração que permitirá à agência reguladora do setor intervir por meio da promoção 

de leilões para venda de parte da energia por empresas com "elevada participação no 

Ambiente de Contratação Livre". Com essa mudança, a Aneel poderia intervir na 

comercialização da energia da Eletrobrás, após a capitalização. 

 

Na crise, mais energia limpa e renovável 
Broadcast 

No meio de notícias em geral desanimadoras sobre o impacto da pandemia na 

atividade econômica e na vida das pessoas, surge uma boa por si mesma, e por aquilo 

que contém como indicação de mudanças importantes no futuro. Nunca, nas duas 

últimas décadas, a geração e o uso de eletricidade originária de fontes renováveis e 

limpas cresceram tanto como no ano em que a pandemia mudou tanta coisa. O mais 

recente relatório sobre o mercado de energia renovável da Agência Internacional de 
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Energia (AIE) sugere que 2020 pode ter sido o ano que marcará uma mudança notável 

na tendência mundial da produção e do consumo de energia. 

A despeito da pandemia, que fez cair o consumo de todas as outras formas de 

energia, cresceu a demanda por energia renovável, sobretudo as de origem solar e 

eólica. A capacidade de geração de energia renovável aumentou 45% em 2020, 

alcançando 280 gigawatts (GW). É o maior aumento anual desde 1999 – e ocorre, 

obviamente, sobre uma base de comparação muito maior, dada a expansão contínua 

dessas fontes de geração nas últimas décadas. 

Só o aumento da capacidade ocorrida no ano passado corresponde à 

capacidade instalada total da Asean, o grupo de 10 países do Sudeste Asiático que 

estão entre as economias mais dinâmicas do mundo. A China está no centro da 

geração e da demanda de energia renovável. A AIE considera que o desempenho de 

2020 tende a se repetir neste e no próximo ano. A rápida expansão da capacidade de 

geração de energia renovável deve tornar-se “o novo normal” do mercado mundial de 

energia, supõe a agência. As fontes renováveis deverão responder por cerca de 90% do 

aumento da capacidade instalada de geração nos próximos anos. 

A mudança do mercado de energia de fontes fósseis para renováveis é 

considerada essencial no esforço mundial para alcançar as metas ambientais que 

evitem ou retardem o aquecimento global. “À medida que quebram recordes de 

geração, as energias solar e eólica nos dão mais razões para sermos otimistas quanto 

às metas climáticas”, disse o diretor executivo da AIE, Fatih Birol, ao apresentar o 

relatório da Agência. “A massiva expansão da energia limpa é essencial para 

alcançarmos as metas ambientais.” 

 

Investimento em LOGÍSTICA é para já 
O Estado de S. Paulo 

Há tempos o Brasil convive com deficiências na sua infraestrutura logística, mas 

os gargalos são menos aparentes porque o País não cresceu na velocidade esperada. O 

desinvestimento de 50% da capacidade de refino pela Petrobras abre espaço para uma 

competição cada vez mais intensa no segmento de combustíveis no Brasil, o que 
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promoverá o incremento gradual da infraestrutura de movimentação de produtos, 

sobretudo para o interior. 

“Os fluxos logísticos não vão se alterar tanto em um primeiro momento. Mas o 

investimento na expansão da logística é fundamental”, afirmou Claudio Mastella, do 

Conselho de Administração da Associação Brasileira de Downstream (ABD). Segundo o 

representante da ABD, cada modal tem seu espaço na logística de suprimento de 

combustíveis no País – não são excludentes –, e todos carecem de investimentos para 

melhoria da sua competitividade. São necessários investimentos na infraestrutura 

portuária (berços de atracação, sistemas de recebimento e armazenagem) e de 

internalização de produtos, especialmente as ferrovias, segundo Mastella. Mas não se 

pode ignorar que o modal rodoviário continuará tendo um papel relevante, e 

investimentos na melhoria das estradas são fundamentais. 

O consultor Marcus D’elia, da Leggio tem bem definido na cabeça o mapa de 

gargalos de infraestrutura do setor de combustíveis. “Um programa de concessões 

contínuo e bem planejado”, afirma ele, que prevê investimentos para ampliação de 

terminais portuários em Santos e Aratu – este último para fomentar a competição na 

cadeia da Bahia, a construção de terminais portuários em Santarém e no Sul, entre 

Santa Catarina e Paraná, e a ampliação de terminais ferroviários nos Portos de Itaqui e 

Paranaguá e a avaliação do sistema de Paulínia e Araucária. Outro ponto que merece 

atenção é estimular o concessionário de ferrovias a operar com múltiplas cargas e 

ampliar a movimentação de granéis líquidos por este modal. 

Do lado do governo, Diogo Piloni, secretário de Portos e Transportes 

Aquaviários do Ministério da Infraestrutura afirma que 25% da movimentação de 

cargas nos portos brasileiros e 77% do volume cabotado são de granéis líquidos, 

sobretudo combustíveis. “Para se ter um fluxo eficiente dessas cargas, precisamos de 

investimentos. O Ministério está trabalhando no Programa de Concessões e 

Autorizações de Portos e Ferrovias, e a expectativa é licitar mais de 70 terminais até 

2022, sendo 40% deles posicionados na cadeia de combustíveis. É preciso utilizar ao 

máximo a intermodalidade, dado o tamanho e as longas distâncias a serem percorridas 

no Brasil”. Ele chama atenção para a importância do PLS 261/2018, em tramitação no 

Senado, que prevê o modelo de autorização – de menor complexidade – para 
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construção de ferrovias e que poderá acelerar investimentos neste modal, e para o 

Programa BR de Mar, que incentiva a ampliação do serviço de transporte por 

cabotagem no País. 

Simplificação tributária é importante 
O Estado de S. Paulo 

Para Valéria Amoroso Lima, diretora executiva de Downstream do IBP, mudar a 

forma como se tributam os combustíveis no Brasil é urgente e essencial. “O 

desinvestimento da Petrobras [venda das refinarias] traz uma oportunidade para que 

investimentos intensivos e de grande tempo de maturação ocorram. A simplificação 

tributária, como defendemos, é um dos três pilares que precisam ser construídos para 

que essa oportunidade não seja desperdiçada.” 

Na visão da executiva, o setor precisa concentrar a cobrança dos tributos 

federais (Pis/cofins) e estadual (ICMS) em um único agente, no início da cadeia, seja no 

refinador ou no importador – a chamada monofasia. A alíquota deveria ser uniforme 

em todos os Estados, por tipo de combustível, em reais por litro, ou seja, um valor fixo. 

“Desta forma, haveria transparência para a sociedade. Todos ficam seguros de quanto 

cada um está pagando de imposto, que é uma parte relevante do preço do produto.” 

Ainda na ótica da ABD, a continuidade do processo de abertura do downstream 

requer o combate incessante ao mercado irregular de combustíveis e lubrificantes, 

avaliou Valéria. 

Guilherme Theophilo, CEO do Instituto Combustível Legal (ICL), ressalta que a 

motivação do Instituto é auxiliar os órgãos oficiais no combate às irregularidades, 

tanto na dimensão fiscal quanto na dimensão operacional. Segundo ele, a evasão fiscal 

no setor atingiu o patamar de R$ 14 bilhões anuais, além das fraudes operacionais que 

chegam a R$ 26 bilhões ao ano.  

De acordo com o deputado Christino Áureo, presidente da Frente Parlamentar 

para o Desenvolvimento de Petróleo e Energias Renováveis (Freper), esses projetos 

fazem parte da cesta de prioridades do movimento. “Nesse novo cenário, os 

investidores, especialmente estrangeiros, vão exigir ainda mais garantias de que 

vamos seguir nessa linha de combater o roubo de combustível e atacar frontalmente a 

sonegação, de que temos uma posição dura e uma legislação eficiente.” Christino 

(18/05/2021)
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Áureo também apoia a monafosia no setor de combustíveis e indica que tal conceito 

deve estar inserido no âmbito de uma ampla e estruturante Reforma Tributária. O 

deputado é autor de emenda neste sentido e de proposta da reformulação da 

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), para cumprir seu papel 

original de suavização da volatilidade dos preços dos combustíveis. 

 

Inteligência artificial e rede 5G tornarão o trânsito mais seguro 
Reuters 

Sempre que se fala em automóvel do futuro, as pessoas imaginam veículos que 

se movem sozinhos, de maneira autônoma e melhor: sem causar acidentes. Embora 

pareça futurista, esse cenário pode se tornar real em breve – ao menos, em algumas 

grandes cidades– graças às tecnologias de comunicação e de inteligência artificial, que 

serão fundamentais para permitir que os veículos (caminhões, ônibus, carros, 

motocicletas e bicicletas) troquem informações não só entre eles como também com a 

infraestrutura da cidade. 

Um dos fatores é que a tecnologia 5G permitirá que informações transitem com 

velocidade bem maior, baixa latência e alto nível de confiabilidade. Com isso, será 

possível transformar cada veículo em gerador de dados. Se o carro passar por um 

buraco em uma esquina, por exemplo, essa informação será enviada pelo navegador 

do automóvel e todos os outros veículos que estiverem na região serão alertados 

sobre o problema. O mesmo vale para congestionamentos, acidentes ou outras 

eventualidades. 

Já a internet das coisas (IOT, na sigla em inglês) irá permitir que um veículo 

ajuste sua velocidade para não parar em semáforos graças à troca de dados entre ele e 

o equipamento de sinalização. Ou que o motorista saiba onde há mais vagas de 

estacionamento nas proximidades de seu destino. Câmeras instaladas em pontos 

estratégicos irão detectar presença de pedestres e ciclistas e enviar essas imagens a 

sistemas de navegação e de condução semiautônoma dos carros que estejam no 

entorno. Esse recurso permitirá aos veículos serem alertados sobre uma pessoa 

atravessando a rua. “O veículo não consegue visualizar atrás das esquinas ou através 

de paredes; então, usamos sensores em postes de iluminação pública para ampliar a 
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abrangência dos sistemas”, explica Rüdiger Walter Henn, responsável por um projeto 

que cria esse sistema na cidade de Ulm, na Alemanha, cujo objetivo é reduzir o 

número de atropelamentos nos centros urbanos. De acordo com a OMS, mais de 1,35 

milhão de pessoas morrem por ano por acidentes de trânsito. 

Toda essa tecnologia trabalhará em conjunto com equipamentos de assistência 

ao condutor já disponíveis nos automóveis mais modernos – controlador de velocidade 

de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente de manutenção 

em faixa, por exemplo – para permitir que o motorista desfrute da condução 

totalmente autônoma. 

Câmeras e sensores não estão sendo criados apenas para monitorar o que 

acontece fora do carro. A Bosch trabalha em um sistema baseado em inteligência 

artificial que irá acompanhar o comportamento dos ocupantes do carro durante todo o 

tempo em que eles estiverem a bordo. Por meio de uma câmera que cobre todo o 

interior do automóvel, o equipamento poderá detectar se o condutor mostra sinais de 

cansaço. De acordo com o National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), 

entidade responsável pela segurança no trânsito nos EUA, a cada ano, cerca de 100 mil 

acidentes são provocados por fadiga e sonolência ao volante.  

“Se o carro souber o que motorista e ocupantes estão fazendo, a condução se 

tornará mais segura e confortável”, diz Harald Kroeger, da Bosch. “Caso seja necessário 

o automóvel voltar ao comando do motorista durante uma viagem na qual esteja em 

condução autônoma”, completa. Ao trafegar a 50 km/h, um veículo percorre 42 

metros em 3 segundos. Ou seja, é possível imaginar o risco que uma distração ao 

volante nesse tempo é capaz de provocar. Assim, o sistema desenvolvido pela empresa 

alemã detecta se as piscadas do condutor se tornam mais demoradas, se estão 

distraídos ou olhando para o banco traseiro com o carro em movimento e, em 

conjunto com o sistema de condução autônoma, soa um alerta e reduz a velocidade ou 

sugere uma pausa na viagem se for necessário. “As câmeras e a inteligência artificial 

vão transformar o veículo em um salva-vidas”, afirma Harald Kroeger. 

 

Copel compra complexo eólico no Nordeste por R$ 1 bi 
Broadcast 
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A Companhia Paranaense de Energia (Copel) assinou contrato para aquisição 

total do Complexo Eólico Vilas, com 186,7 MW de capacidade instalada. O valor total 

da transação é de R$ 1,06 bilhão, sendo que o empreendimento possui financiamentos 

de longo prazo, com vencimentos até 2040, contratados com o Banco do Nordeste 

(BNB). Segundo a Copel, a aquisição faz parte da estratégia de crescimento sustentável 

em energia renovável, amplia a diversificação da matriz de geração e está totalmente 

aderente à política de investimentos aprovada no início deste ano. De acordo com o 

fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o empreendimento 

estará totalmente em operação até a data de fechamento da aquisição. 

Os ativos adquiridos são formados por um conjunto de cinco parques eólicos, 

atualmente pertencentes à Voltalia Energia do Brasil, localizados em Serra do Mel 

(RN), região considerada como uma das melhores do mundo para a geração de energia 

de fonte eólica, o que permite um elevado fator de capacidade de energia. A empresa 

acrescentou que parte da eletricidade gerada pelo empreendimento já foi 

comercializada no mercado regulado, com início do fornecimento em 2023 e 2024 e 

pelo prazo de 20 anos, enquanto no ambiente livre cerca de 51% da energia certificada 

já estão contratados até 2030, restando 13% de energia disponível para novos 

contratos. 

 Com a aquisição, a capacidade instalada de geração eólica da Copel será 

incrementada em 29%, com a mesma estrutura de gestão operacional, permitindo 

assim uma sinergia operacional com demais empresas do grupo que compartilham a 

mesma estrutura. “Com a adição de capacidade, a fonte eólica passará a representar 

13% do portfólio de geração de energia da Copel, o que traz benefícios ao portfólio 

com o incremento de energia incentivada e a redução da exposição ao risco 

hidrológico (relacionado à principal fonte de geração de energia do País)”, aponta a 

empresa. 

A aquisição está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade), credores e outras condições precedentes usuais para esse tipo de 

operação, incluindo a operação comercial de todos os parques. O fechamento da 

operação está previsto para ocorrer em 30 de novembro, após as aprovações 

necessárias. 
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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 


