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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
20 DE MAIO DE 2021 
 

Projeto solar da Brookfield terá R$ 1,4 bi do BNDES 
Broadcast 

A Elera Renováveis, braço da gestora de ativos Brookfield, obteve 

financiamento de R$ 1,42 bilhão do BNDES para construir a primeira fase do Complexo 

Janaúba, com 14 usinas de geração solar. O empreendimento será implantado em 

Minas Gerais, com investimento total de R$ 2 bilhões e início da operação previsto 

para 2022. Serão produzidos 840 megawatts (MW) de energia nova para o Sistema 

Interligado Nacional (SIN). A segunda fase do projeto, prevista para 2023, adicionará 

360 MW. Ao todo, serão 20 usinas que terão capacidade para produzir 1,2 gigawatt 

(GW) de energia – suficiente para atender a uma capital como Recife. Deste total, 1 

GW já está vendido por meio de contratos no mercado livre. 

A Elera planeja investir cerca de R$ 5 bilhões até 2023, sendo R$ 3,8 bilhões 

para projetos de geração solar, e outro R$ 1,2 bilhão para eólicas e usinas hídricas. O 

objetivo é superar os 3 GW em geração no Brasil no fim do período. 

Apenas neste ano, o BNDES já aprovou R$ 3,3 bilhões em financiamentos de 

projetos de energias renováveis pelo Finem, que devem resultar em 1,172 GW em 

capacidade instalada. 

 

Aumento de perdas com desastres naturais 
Broadcast 

As perdas com desastres naturais no Brasil superaram os US$ 4 bilhões no ano 

passado, segundo o Relatório de Análise de Clima e Catástrofes da consultoria global 

de riscos Aon. Não há dado comparativo. O número é um dos grandes indicadores 

utilizados pelo mercado financeiro para quantificar o impacto econômico da ausência 

de práticas governamentais e corporativas voltadas à sustentabilidade e que acabam 

levando ao descontrole do ciclo da natureza. Os prejuízos resultantes de incêndios 
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florestais, por conta de condições severas da seca, influenciadas pelo La Niña, em 

combinação com queimadas intencionais, chegam a US$ 3 bilhões. As inundações 

respondem por mais de US$ 1 bilhão em danos. 

Só na Amazônia brasileira, mais de 1,1 milhão de hectares foram perdidos de 

agosto de 2019 a julho de 2020 o nível mais alto em mais de uma década. A região do 

Pantanal perdeu 4,5 milhões de hectares, o equivalente ao Espírito Santo e 

correspondente a 30% da área total do bioma. Segundo o Laboratório de Aplicações de 

Satélite Ambiental (Lasa), as duas regiões sofreram aumento de 84% nas queimadas, 

em um ano. 

 

Retrofit em Hotéis 
Broadcast 

O movimento de transformação de hotéis em residências ganha força no Rio de 

Janeiro, em meio à severa crise no setor de turismo. A novata D2J lança no próximo 

mês um empreendimento residencial que terá como base o prédio do antigo Flamengo 

Palace, fundado nos anos 1970. As obras de restauração (retrofit) devem durar um ano 

e a expectativa é alcançar um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 36 milhões no 

projeto. Com 17 andares, o hotel familiar fechou as portas após a crise de 2016 e foi 

comprado pela incorporadora por R$ 10 milhões. O projeto é voltado ao público 

investidor e tem administração da Housi, que oferece um modelo de assinatura para as 

locações. 

A D2J foi fundada em 2018 e deve fechar o ano com R$ 180 milhões de VGV. A 

incorporadora negocia ainda com outro hotel, em Copacabana, para ser transformado 

em residencial. Outra incorporadora novata já indicou interesse por hotéis em 

dificuldades ou que fecharam as portas na crise. A Bait, investida da família Klabin, está 

de olho em ao menos cinco empreendimentos. A tendência também tem atraído 

fundos e estrangeiros. 
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Pequeno aumento no varejo 
Broadcast 

O indicador que monitora as vendas no varejo em todo Brasil da Boa Vista 

mostrou um pequeno respiro na atividade de um dos segmentos mais impactados pela 

mais recente restrição à circulação, por conta da pandemia. O Indicador Movimento 

do Comércio subiu 4,7% em abril frente a março. Também houve desaceleração na 

retração do índice em 12 meses, até abril, para 5%. A notícia boa é que, em relação a 

abril do ano passado, o indicador subiu 24,6%, mostrando que o impacto do 

isolamento no comércio foi menor do que no ano passado. A melhora do indicador 

daqui em diante dependerá da recuperação econômica, já que o desemprego ainda é 

alto e o auxílio emergencial está mais magro do que no ano passado. 

 

Bitcoin desaba após alerta da China 
REUTERS  

Depois de meses seguidos de valorização, a cotação da moeda digital bitcoin 

caiu ontem abaixo da marca de US$ 40 mil e atingiu o seu menor valor em três meses e 

meio, contaminando as cotações de outras moedas digitais (criptoativos ou 

criptomoedas). Durante a manhã, o valor do bitcoin chegou a cair para US$ 31,9 mil, 

metade do pico registrado em abril, quando atingiu a cotação máxima histórica de 

mais de US$ 64 mil. A moeda se recuperou depois ao longo do dia e era cotada a cerca 

de US$ 38 mil. 

O tombo ocorreu depois de as autoridades reguladoras chinesas emitirem um 

alerta às instituições financeiras do país para que deixem de aceitar pagamentos 

realizados em criptomoedas, como o bitcoin, ou oferecer produtos e serviços 

relacionados a elas. O comunicado emitido em conjunto pelo Banco Popular da China 

(o banco central do país) e associações bancárias chinesas afirma que as criptomoedas 

não são “uma moeda real” e não devem ser usadas como meio de transação. O alerta 

também classifica a valorização do bitcoin e outros criptoativos como “especulação”. 

(20/05/2021)
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Após o comunicado, o mercado de criptoativos reagiu com temor de que a 

China ou outros países adotem medidas para restringir a circulação dos criptoativos. As 

cotações de outras moedas digitais também foram contaminadas pela onda de 

correção nos preços. O tombo do bitcoin afetou outros ativos digitais, como o Ether, a 

moeda ligada à rede blockchain ethereum, e o dogecoin, outra criptomoeda que 

ganhou destaque por causa da rápida valorização. O bitcoin, a maior e mais conhecida 

criptomoeda, estava sob pressão depois de uma série de mensagens negativas 

publicadas por Elon Musk, presidente da montadora Tesla, no Twitter. O empresário 

afirmou que a Tesla deixaria de aceitar bitcoin como forma de pagamento na venda 

dos seus carros elétricos, o que fez a cotação desabar. Ele também deu a entender que 

a Tesla poderia vender os bitcoins que havia comprado, o que causou confusão. A 

Tesla depois desfez o mal-entendido, afirmando que não iria se desfazer da sua 

posição em bitcoins. 

O valor do bitcoin acumulava uma queda de 26% em maio. A desvalorização 

contrasta com a alta nos preços da criptomoeda nos últimos meses. De novembro de 

2020 a abril de 2021, a cotação passou de US$ 13,7 mil por unidade de bitcoin para 

US$ 60 mil. O declínio deveu-se ao anúncio da China proibindo instituições financeiras 

e empresas de pagamento de operarem com criptomoedas. A China alertou 

investidores contra a negociação com os ativos digitais. 

 “Os mercados de criptografia estão atualmente processando uma cascata de 

notícias que alimentam o cenário de baixa para o desempenho dos preços”, disse Ulrik 

Lykke, diretor executivo do fundo de hedge de criptoativos ARK36. “Notícias como esta 

da China podem obter muita força e facilmente mexer com o sentimento do mercado, 

mas muitas vezes se mostram de pouca importância no longo prazo. Os mercados de 

criptomoedas são motivados pelas emoções e seus participantes tendem a reagir forte 

a eventos que consideram negativos.” 

No entanto, alguns especialistas previram mais perdas à frente, observando 

que a queda abaixo de US$ 40 mil representou a quebra de uma barreira técnica chave 

que poderia definir o terreno para mais vendas no curto prazo, pelo menos. 

Investidores podem estar migrando do bitcoin de volta para o ouro, disseram analistas 

(20/05/2021)
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do Jpmorgan. Isso mostra “a liquidação mais acentuada e sustentada” nos futuros do 

bitcoin desde outubro de 2020. 

 

 

Twitter pode ter plano de assinatura de US$ 3 
REUTERS  

O Twitter pode lançar nos próximos meses um serviço de assinatura na rede 

social por US$ 3 ao mês, segundo a pesquisadora de aplicativos Jane Manchun Wong. 

Chamado de Twitter Blue, o plano inclui pastas para guardar tuítes e botão de desfazer 

o envio de mensagens, recursos pedidos por usuários. De acordo com Jane, outro 

recurso que está sendo desenvolvido para os assinantes é o Collection, que permite 

salvar tuítes e organizá-los em categorias. O objetivo é que a ferramenta seja utilizada 

para facilitar o acesso do conteúdo de rápido fluxo na linha do tempo, sem perder 

tuítes. 

O plano de assinatura, tratado pelo Twitter no início de maio como uma oferta 

“a ser explorada”, foi batizado de Twitter Blue e deve ter valor estimado de US$ 3. No 

pacote, além do Collections, os usuários poderão encontrar o botão de desfazer tuítes. 

A ferramenta seria uma forma de deletar rapidamente posts que tenham algum erro 

de digitação ou mesmo alguma informação a ser corrigida. Os rumores do recurso 

surgiram no ano passado, em meio a pesquisas realizadas pelo Twitter e a pedidos de 

usuários por ferramentas que ajudassem a corrigir rapidamente algum erro nas 

publicações. 

A empresa não confirmou os preços nem o plano de assinatura, mas vem 

adotando ações que direcionam novas funções dentro da rede social, em uma 

tentativa de atualizar a plataforma. No início de maio, o Twitter liberou globalmente a 

ferramenta Espaços, solução de áudio em tempo real para concorrer com o Clubhouse. 

 

BTG deve levar a dona da Empiricus por cerca de R$ 2 bi 
Broadcast 
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ganhou destaque por causa da rápida valorização. O bitcoin, a maior e mais conhecida 

criptomoeda, estava sob pressão depois de uma série de mensagens negativas 

publicadas por Elon Musk, presidente da montadora Tesla, no Twitter. O empresário 

afirmou que a Tesla deixaria de aceitar bitcoin como forma de pagamento na venda 

dos seus carros elétricos, o que fez a cotação desabar. Ele também deu a entender que 

a Tesla poderia vender os bitcoins que havia comprado, o que causou confusão. A 

Tesla depois desfez o mal-entendido, afirmando que não iria se desfazer da sua 

posição em bitcoins. 

O valor do bitcoin acumulava uma queda de 26% em maio. A desvalorização 

contrasta com a alta nos preços da criptomoeda nos últimos meses. De novembro de 

2020 a abril de 2021, a cotação passou de US$ 13,7 mil por unidade de bitcoin para 

US$ 60 mil. O declínio deveu-se ao anúncio da China proibindo instituições financeiras 

e empresas de pagamento de operarem com criptomoedas. A China alertou 

investidores contra a negociação com os ativos digitais. 

 “Os mercados de criptografia estão atualmente processando uma cascata de 

notícias que alimentam o cenário de baixa para o desempenho dos preços”, disse Ulrik 

Lykke, diretor executivo do fundo de hedge de criptoativos ARK36. “Notícias como esta 

da China podem obter muita força e facilmente mexer com o sentimento do mercado, 

mas muitas vezes se mostram de pouca importância no longo prazo. Os mercados de 

criptomoedas são motivados pelas emoções e seus participantes tendem a reagir forte 

a eventos que consideram negativos.” 

No entanto, alguns especialistas previram mais perdas à frente, observando 

que a queda abaixo de US$ 40 mil representou a quebra de uma barreira técnica chave 

que poderia definir o terreno para mais vendas no curto prazo, pelo menos. 

Investidores podem estar migrando do bitcoin de volta para o ouro, disseram analistas 
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do Jpmorgan. Isso mostra “a liquidação mais acentuada e sustentada” nos futuros do 

bitcoin desde outubro de 2020. 

 

 

Twitter pode ter plano de assinatura de US$ 3 
REUTERS  

O Twitter pode lançar nos próximos meses um serviço de assinatura na rede 

social por US$ 3 ao mês, segundo a pesquisadora de aplicativos Jane Manchun Wong. 

Chamado de Twitter Blue, o plano inclui pastas para guardar tuítes e botão de desfazer 

o envio de mensagens, recursos pedidos por usuários. De acordo com Jane, outro 

recurso que está sendo desenvolvido para os assinantes é o Collection, que permite 

salvar tuítes e organizá-los em categorias. O objetivo é que a ferramenta seja utilizada 

para facilitar o acesso do conteúdo de rápido fluxo na linha do tempo, sem perder 

tuítes. 

O plano de assinatura, tratado pelo Twitter no início de maio como uma oferta 

“a ser explorada”, foi batizado de Twitter Blue e deve ter valor estimado de US$ 3. No 

pacote, além do Collections, os usuários poderão encontrar o botão de desfazer tuítes. 

A ferramenta seria uma forma de deletar rapidamente posts que tenham algum erro 

de digitação ou mesmo alguma informação a ser corrigida. Os rumores do recurso 

surgiram no ano passado, em meio a pesquisas realizadas pelo Twitter e a pedidos de 

usuários por ferramentas que ajudassem a corrigir rapidamente algum erro nas 

publicações. 

A empresa não confirmou os preços nem o plano de assinatura, mas vem 

adotando ações que direcionam novas funções dentro da rede social, em uma 

tentativa de atualizar a plataforma. No início de maio, o Twitter liberou globalmente a 

ferramenta Espaços, solução de áudio em tempo real para concorrer com o Clubhouse. 

 

BTG deve levar a dona da Empiricus por cerca de R$ 2 bi 
Broadcast 

(20/05/2021)
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A máquina de aquisições do BTG Pactual continua a todo o vapor. O banco está 

perto de comprar a holding Universa, dona da empresa de informações financeiras 

Empiricus, segundo apurou o Estadão com três fontes de mercado. O valor do negócio 

seria de R$ 2 bilhões. Ainda de acordo com fontes, a Universa – que também é dona 

dos portais Seu Dinheiro e Money Times, além da Vítreo Asset – procurava um 

comprador para suas operações desde o fim do ano passado. O banco de 

investimentos vê a Empiricus e as outras empresas do grupo como uma forma de 

estreitar seu negócio de pessoas físicas – uma das prioridades da operação do BTG 

atualmente. O banco vem investindo fortemente na plataforma BTG+, uma forma de 

brigar com concorrentes como a XP e o Nubank. A busca de uma maior relação com o 

cliente pessoa física já motivou oito aquisições do BTG. A mais recente delas foi a 

compra da Fator Corretora, anunciada no início de maio. Outras empresas compradas 

para reforçar o projeto estão a Ouroinvest e a Network Partners. Além disso, a 

instituição financeira investiu cerca de R$ 1 bilhão em tecnologia para reforçar sua 

área de investimentos. 

A Empiricus, que ficou inicialmente conhecida no mercado por seus 

posicionamentos polêmicos – como uma briga pública que comprou com a gigante dos 

alimentos Marfrig, na década passada – e pelo marketing agressivo, prometendo 

ganhos estratosféricos para os clientes, teria hoje cerca de 400 mil assinantes de seus 

relatórios de mercado. 

A holding Universa, porém, vai além da Empiricus. A Vitreo Asset tem uma 

gama de fundos temáticos, como de canabidiol, criptos, games e de urânio, que 

atraíram cerca de R$ 600 milhões só neste ano. “Esses produtos são a porta de entrada 

para oferecer todos os demais serviços e aplicações financeiras”, disse o sócio-

fundador da Vitreo, Patrick O’grady. Em 12 meses encerrados em março, a Vitreo 

dobrou o patrimônio sob gestão, que atingiu R$ 7,28 bilhões, de acordo com a Anbima. 

A gestora do BTG Pactual também vem colhendo bons resultados. Nos últimos 12 

meses, cresceu 69%. “Tivemos um aumento do nossa equipe com profissionais de alta 

qualidade para atender todas as nossas linhas de produtos”, disse CEO da gestora, 

Eduardo Guardia. 
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A interiorização das montadoras em São Paulo 
O Estado de S. Paulo 

A presença da indústria automobilística no Brasil é fortemente marcada pelas 

primeiras montadoras que se instalaram no bairro paulistano do Ipiranga e em 

municípios da região do ABC paulista, especialmente São Caetano do Sul e São 

Bernardo do Campo. O ativismo sindical dos trabalhadores metalúrgicos entre as 

décadas de 1970 e 1980, que resultou em importantes transformações até mesmo na 

vida política do País, igualmente está vinculado a essas regiões. Do ponto de vista do 

valor da produção da indústria automobilística, no entanto, tudo isso quase se 

transformou em registros da história. 

Nos últimos anos, por muitas razões – logística, necessidade de relações 

trabalhistas menos dependentes do comportamento imprevisível de lideranças 

sindicais, oportunidades fiscais e custo de mão de obra e de instalações, entre várias 

outras –, as montadoras e as indústrias de autopeças, que se sempre as acompanham, 

optaram pelo interior. 

Os resultados são notáveis. Hoje, o valor da transformação industrial (VTI) das 

montadoras instaladas na região administrativa de Campinas supera o das fábricas de 

veículos que continuam a operar na região metropolitana da Grande São Paulo. É o 

que mostra o boletim Seade Informa, no qual a equipe técnica da Fundação Seade 

analisa dados até 2017. 

Em 2003, quando o processo de interiorização da indústria automobilística não 

era tão intenso, já se destacavam as regiões de Campinas, São José dos Campos e 

Sorocaba como polos de atração das montadoras. Ainda assim, a região da Grande São 

Paulo respondia por 50,9% do valor total da transformação da indústria 

automobilística instalada no Estado, enquanto a de Campinas respondia por 22% e a 

de São José dos Campos, por pouco mais de 20%. 

Passados 14 anos, a região de Campinas passou a responder por praticamente 

40% de todo o VTI da indústria automobilística do Estado, enquanto a fatia da Grande 

São Paulo ficou abaixo de 36%. A participação da região de Sorocaba chegou a quase 

10% do total estadual em 2013, aproximando-se da de São José dos Campos, de cerca 

de 11%. 

(20/05/2021)
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Por ainda abrigar grandes montadoras, São Bernardo do Campo continua sendo 

o município que detém a maior fatia do VTI das montadoras. Mas sua participação caiu 

de 25,9% do total em 2003 para 17,1%. 

 

 

 

Média salarial no Judiciário chega a ser o dobro da registrada 

no Executivo 
O Estado de S. Paulo 

Um novo raio x traçado pelo Ipea mostra que a média salarial no Poder 

Judiciário, que inclui magistrados e servidores, é a maior dos três Poderes. Na esfera 

estadual, os integrantes do Judiciário ganham, na média, R$ 10,2 mil, mais que o dobro 

do observado no Poder Executivo (R$ 4,8 mil). No âmbito federal, a diferença é menor, 

ainda com juízes e servidores em vantagem, com ganhos médios de R$ 15,3 mil, ante 

R$ 9,4 mil no Executivo. 

Os salários médios do Judiciário também são maiores do que no Legislativo 

estadual (R$ 7,7 mil) e federal (R$ 9,3 mil). Os dados são do Atlas do Estado Brasileiro e 

foram trabalhados pelo Ipea a partir da Rais de 2019. O pesquisador Félix Lopes 

ressalta ainda que os valores são brutos, mas não incluem “penduricalhos” que, muitas 

vezes, ajudam a turbinar remunerações de juízes e procuradores para além do teto 

remuneratório, que hoje é de R$ 39,2 mil. Também ficam de fora os salários de 

terceirizados. 

A crítica à desigualdade de salários na administração pública é um dos poucos 

pontos que mobilizam, ao mesmo tempo, grupos favoráveis e contrários à reforma 

administrativa proposta pelo governo para alterar as regras do “RH” do serviço 

público. Após a divulgação do cálculo do Tesouro de que o Brasil é um dos que mais 

gastam com funcionalismo no mundo, diversas categorias buscaram chamar atenção 

para as diferentes realidades dentro da administração. “É expressiva a participação do 

Judiciário e do MP (Ministério Público) entre as ocupações com maiores remunerações 

médias, a despeito de ser o Executivo o poder responsável por prestar a maior 

(20/05/2021)
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quantidade de serviços”, afirma o presidente da Afipea Sindical, José Celso Cardoso Jr. 

A entidade representa os funcionários do Ipea. 

Contrária à reforma do governo, a Afipea Sindical é uma das entidades que se 

coloca a favor da discussão de determinados pontos, como a limitação dos 

“penduricalhos” ou o fim das férias de 60 dias para magistrados, o dobro dos 30 dias a 

que os demais integrantes da administração têm direito. Outras propostas enfrentam 

oposição, como a flexibilização da estabilidade do servidor no cargo, medida que 

facilitaria dispensas pelo governo, mas é vista como um risco à atuação independente 

dos servidores. 

“Nada que envolva os Poderes Legislativo, Judiciário e militares está na PEC 32 

(reforma administrativa). Também somos favoráveis à regulamentação e imposição 

irrestrita do teto constitucional remuneratório a todos os Poderes e níveis da 

federação, mas tampouco esse tema está na PEC 32”, afirma Cardoso Jr. 

Embora servidores do Judiciário e do Legislativo tenham sido incluídos na 

reforma, seus membros – juízes, parlamentares, procuradores, desembargadores – 

ficaram de fora do alcance das mudanças. São eles que costumam ter maiores 

remunerações e “penduricalhos”. Em 2019, pesquisa encomendada pela bancada do 

Novo apontou que 65% dos magistrados ganhavam acima do teto remuneratório. 

Em 2020 quando enviou a PEC, o governo argumentou que o Executivo não 

poderia propor uma mudança de regras para membros de outro poder. A mudança 

ficou para ser feita no Congresso Nacional. O deputado Tiago Mitraud (Novo-mg), que 

preside a Frente 

“Nada que envolva os Poderes Legislativo, Judiciário e militares está na PEC 32 

(reforma administrativa). Também somos favoráveis à regulamentação e imposição 

irrestrita do teto constitucional remuneratório a todos os Poderes e níveis da 

federação, mas tampouco esse tema está na PEC 32.” José Celso Cardoso Jr.  é um dos 

defensores da inclusão. “Essa PEC não fala de remuneração, só de benefícios, mas 

precisamos falar de remuneração”, afirma. 

Categorias do Judiciário, porém, argumentam que isso seria “ilegal” e veem 

necessidade de uma mudança constitucional de iniciativa do próprio Judiciário para 

que a mudança tenha valor. A reportagem pediu posição das associações dos 
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Magistrados Brasileiros (AMB), dos Juízes Federais (Ajufe) e dos Magistrados da Justiça 

do Trabalho (Anamatra), mas não houve retorno. 

Além da diferença entre as médias salariais, os dados do Ipea mostram que, no 

Judiciário, há maior concentração de servidores e membros do poder com 

remuneração elevada. No Judiciário federal, 48,77% dos trabalhadores recebem acima 

de R$ 15 mil mensais. No Executivo federal, essa proporção é de 18,59%, e no 

Legislativo, de 21,35%. 

Nos Estados, 16,45% dos servidores e membros do Judiciário recebem acima de 

R$ 15 mil, enquanto no Executivo essa proporção é de 3,36%, e no Legislativo, de 

15,75%. 

Em todos os casos, os dados do Executivo incluem civis e militares, o que pode 

contribuir para reduzir “um pouco” a média, segundo o pesquisador Félix Lopez. Isso 

acontece porque há soldados que ganham valores próximos do salário mínimo. A 

diferença, porém, não é significativa a ponto de colocar o Executivo federal, por 

exemplo, à frente do Judiciário. A remuneração média de servidores civis homens é de 

R$ 11,0 mil, e das mulheres, R$ 9,5 mil. 
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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 


