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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
21 DE MAIO DE 2021 
 

Empresas se apressam para ter energia eólica e solar 
O Estado de S. Paulo 

O fim dos subsídios para a energia eólica e solar, previsto para março de 2022, 

tem provocado uma corrida para aprovar novos projetos dentro do prazo e manter os 

descontos. Dados da Aneel mostram que o número de pedidos de outorga após a 

publicação da Medida Provisória 998, em setembro do ano passado, mais que dobrou 

em relação ao período anterior. 

Entre janeiro e agosto de 2020, antes da MP, foram feitos pedidos para 931 

projetos, equivalentes a 41 mil megawatts (MW). A partir de setembro até março 

deste ano, o número saltou para 1.886 empreendimentos, com capacidade para 85 mil 

MW. Segundo a Aneel, esse volume de energia é praticamente a mesma potência dos 

pedidos emitidos entre os anos de 2015 e 2019, de 90 mil MW. No caso das eólicas, o 

número de projetos aumentou 184% e o de solares, 76%, com capacidade de 27 mil 

MW e 57 mil MW, respectivamente. 

Os subsídios que vão acabar no ano que vem foram criados em 2006 para e 

incentivar o desenvolvimento das fontes renováveis. Trata-se de um desconto de 50% 

nas tarifas de uso do sistema de transmissão (Tust) e de distribuição (Tusd), bancado 

pela Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e repassado para todos os 

brasileiros. A partir de março de 2022, os novos projetos autorizados não terão mais 

esse desconto, conforme a Lei 14.120 neste ano. 

“Não acredito que a mudança vá desestimular novos investimentos. O que vai 

ocorrer é que a régua estará em outro patamar”, diz a presidente da (Abeeólica), Elbia 

Gannoum. Além disso, diz ela, desde 2013 os leilões são feitos por fonte de energia. 

“Em tese, esse modelo de contratação já elimina a necessidade de subsídio.” Nos 

últimos dez anos, a energia eólica teve um crescimento exponencial no Brasil. Saiu de 

1.524 megawatt (MW) para 18.620 MW neste ano. O avanço é resultado de 

investimentos bilionários em novos parques eólicos espalhados pelo País, sobretudo 
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no Nordeste. Entre 2011 e 2020, foram injetados no setor US$ 35,8 bilhões (R$ 189 

bilhões pelo dólar de ontem). E o número não deve parar por aí. 

Sem considerar os pedidos de outorga na Aneel, há cerca de R$ 24 bilhões em 

projetos eólicos em construção e outros R$ 48,5 bilhões já contratados. Ou seja, são 

pelo menos R$ 72 bilhões de investimentos nos próximos anos. “A eólica teve um forte 

crescimento nos últimos dez anos, mas a expansão nos próximos dez anos será ainda 

mais expressiva”, diz Elbia, destacando que hoje a fonte já representa 10,6% da matriz 

elétrica brasileira. 

No caso da energia solar (1,8% da matriz), as previsões vão no mesmo caminho. 

A potência instalada subiu de 93 MW, em 2016, para 8.813 MW em abril deste ano, 

resultado de R$ 46 bilhões de investimentos. Só para este ano, a previsão da Absolar é 

que o setor receba cerca de R$ 22 bilhões de investimentos. Sobre o fim dos subsídios, 

o presidente da associação, Rodrigo Sauaia, afirma que ainda não é possível saber se o 

apetite dos investidores continuará no mesmo nível de agora. “Isso porque dependerá 

de regulamentação da lei e de alguns benefícios criados para as fontes renováveis”, diz 

ele, referindo-se aos ganhos ambientais. Ele destaca ainda que o setor aguarda 

votação de um projeto de lei que vai definir sobre cobranças na geração de quem tem 

painéis solares em casa, indústrias ou residências. “Dependendo do que for definido, 

nesse caso pode, sim, comprometer os investimentos.” O professor da UFRJ Nivalde de 

Castro, coordenador geral do Grupo de Estudos do Setor Elétrico (Gesel), discorda. 

Para ele, não faz o menor sentindo manter esse subsídio cruzado. Para Castro, as 

fontes eólicas e solares continuarão atraindo investidores, já que são as fontes mais 

competitivas do mercado. 

A eólica e a solar estão entre as fontes mais baratas do País. No primeiro leilão 

realizado em 2009, o MWh da eólica custava R$ 278,9. Com o amadurecimento da 

indústria no País e novas tecnologias, o preço despencou para R$ 107,1 o MWh, valor 

do último leilão realizado em 2019. No caso da solar, saiu de US$ 103 o MWh (R$ 575 

pelo dólar de ontem) para US$ 20,33 (R$ 107). Outro fator para o crescimento dessas 

fontes de energias: a escalada da importância do ESG, afirma o professor do Gesel. O 

movimento tem atraído grupos da área de óleo e gás. 

(21/05/2021)
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A tendência é que a expansão das eólicas ocorra por meio de novos modelos. A 

sócia da KPMG Cristiane Azevedo conta que os investidores têm se interessado por 

modelos híbridos que envolvem a energia eólica e solar num mesmo espaço. “Esse 

projeto dá uma eficiência maior, já que produz tanto durante o dia como à noite.” A 

presidente da Abeeólica confirma a tendência e diz que a Aneel colocou em consulta 

pública nova regulamentação para esse tipo de projeto. Hoje, explica ela, cada fonte 

exige uma rede de transmissão específica. Com a regulamentação, poderia usar a 

mesma, promovendo ganhos de escala e escopo.  

 

Brisanet prepara oferta de ações de R$ 2 bi para julho 
Broadcast 

A Brisanet, um dos maiores provedores regionais de banda larga fixa no Brasil, 

com operações principalmente no Nordeste, planeja abrir capital em Bolsa em meados 

de julho, com uma oferta inicial de ações (IPO) de até R$ 2 bilhões. Os bancos 

Santander, XP, BTG Pactual e UBS-BB comandam a transação. Se chegar lá, a Brisanet 

será uma das primeiras operadoras regionais listadas, junto à mineira Algar Telecom, e 

concorrendo para atrair investidores com a paulista Desktop, que protocolou o seu 

pedido de IPO ontem. As duas surfam a onda do aumento exponencial na demanda 

por banda larga por fibra ótica e atuam em regiões nas quais a presença das grandes 

teles é baixa. Os provedores regionais já respondem, juntos, por 41% do mercado de 

banda larga no Brasil. 

A Brisanet atua em 97 cidades do Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas, e tem 

sede em Pereiro, que fica a 340 quilômetros de Fortaleza. Já a Desktop atende cidades 

da região de Jundiaí, Limeira e Piracicaba, no interior paulista. Com os recursos 

levantados nas ofertas, as operadoras querem acelerar a expansão das redes de fibra 

ótica, o que pode acontecer de forma orgânica, mas também por meio de aquisições - 

que têm sido a marca do setor de telecomunicações. A própria Brisanet concluiu neste 

mês uma emissão de R$ 500 milhões em debêntures incentivadas para ampliar os 

negócios. 
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Diminuição do spread nos empréstimos para empresas 
Broadcast 

Os efeitos da competição no setor financeiro já se fazem notar nos 

empréstimos concedidos a empresas pelos cinco maiores bancos do País. Conforme 

estudo realizado pelo marketplace de crédito Capital Empreendedor, nas seis linhas 

com recursos livres mais relevantes no financiamento a negócios, o spread (diferença 

entre o custo pelo qual o banco capta o dinheiro e o empresta) encolheu 10% entre 

janeiro e março. 

Com base em dados do Banco Central, a Capital Empreendedor observou que 

as carteiras de crédito para o chamado ‘middle market’ vêm se expandindo duas vezes 

mais rápido que as de grandes empresas. Entre fevereiro de 2020, antes da pandemia, 

e fevereiro deste ano, o crédito a micro, pequenas e médias empresas dobrou, ou até 

mais que isso. 

 

Escassez de Vacinas 
Broadcast 

A tentativa de compra de vacinas contra covid-19 pela iniciativa privada 

dificilmente irá se concretizar em 2021. O motivo continua sendo a escassez de 

imunizantes no mercado, relata o vice-presidente de Compliance e Institucional da 

Multiplan, Vander Giordano. A rede de 19 shoppings, como Morumbi (São Paulo) e 

Barra (Rio), é uma das empresas que avaliava a possibilidade de aquisição de vacinas. 

 

Guerra ao Pix 
Broadcast 

A Stone, empresa de maquininhas forte no comércio, vai centrar esforços em 

prestadores de serviços, como escolas, academias, consultórios médicos e serviços de 

transporte. A estratégia é abrir guerra contra o dinheiro em espécie, ou seja, os 

pagamentos à vista, comuns nessa categoria. Paralelamente, a Stone mantém 

conversas com o Facebook e com o Banco Central sobre como viabilizar e ganhar 

dinheiro com a transferência de dinheiro por lojistas pelo WhatsApp. Essa 

(21/05/2021)
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conversas com o Facebook e com o Banco Central sobre como viabilizar e ganhar 

dinheiro com a transferência de dinheiro por lojistas pelo WhatsApp. Essa 
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possibilidade já existe para transferência de recursos por pessoas físicas. A plataforma 

de open banking da Stone já está preparada para receber vários tipos de "iniciadores 

de transação de pagamento", espécie de mensageiro que faz a comunicação do 

pagamento entre o usuário e a instituição financeira, como o WhatsApp. 

 

Pix já supera a soma de DOCs e TEDs 
Brodcast 

A utilização do Pix – o serviço brasileiro de pagamentos instantâneos – já 

supera a de outros meios de pagamentos mais antigos, como DOC, TED e boleto 

bancário. A constatação foi feita pelo Banco Central por meio do documento “Pix: O 

novo meio de pagamento brasileiro”. Nele, o BC chamou a atenção para o fato de as 

operações com Pix já superarem as realizadas com DOC e TED somados. Além disso, 

conforme a autarquia, “em março, a quantidade de Pix superou a quantidade de 

boletos liquidados”. 

Os dados do BC mostram que, em março, foram feitas 393,6 milhões de 

transações com Pix. O volume superou pela primeira vez o número de boletos pagos, 

que naquele mês chegou a 358 milhões. O avanço continuou em abril. As estatísticas 

do BC mostram que, no mês passado as transações com Pix somaram 478,6 milhões. O 

total está acima do volume de boletos (336 milhões) e das operações somadas de DOC 

(8 milhões) e TED (111 milhões). Apenas em abril, o Pix movimentou R$ 322 bilhões. 

Desde o início da operação, em 16 de novembro de 2020, o sistema já 

movimentou R$ 1,1 trilhão – o equivalente a cerca de 15% do Produto Interno Bruno 

(PIB) brasileiro. Até o fim de abril, 230,6 milhões de chaves haviam sido cadastradas. 

As chaves (e-mail, CPF, CNPJ, celular ou número aleatório) funcionam como 

identificadores para o recebimento de recursos. 

 

A persistência do impacto da pandemia 
Broadcast 

Este ano está sendo menos ruim do que 2020, mas, para alguns segmentos da 

economia, crescer e voltar a ter ganhos para acelerar a expansão de suas atividades 
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Diminuição do spread nos empréstimos para empresas 
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ainda significa pouco mais do que esperança. Sobreviver à crise continua sendo a meta 

central. As perdas foram pesadas no ano passado para os segmentos do comércio e 

dos serviços mais afetados pela pandemia e pelas medidas de restrição que ela impôs 

a todos – pessoas, empresas, governos. Para alguns, 2021 deve ser mais um ano de 

resultados negativos. 

Levantamento da (FecomercioSP) contabilizou perdas de R$ 225,7 bilhões nos 

setores de turismo, serviços, comércio de veículos e varejo não essencial em todo o 

País. Segundo a Fecomercio-SP, esse valor é mais do que países como Sérvia e Tunísia 

produzem em um ano. O faturamento do turismo diminuiu R$ 52,1 bilhões entre 2019 

e 2020. A quebra foi de 38,1%. Foi um dos piores resultados da história. A perda do 

setor de serviços, cujo faturamento caiu 11,7%, o equivalente a uma redução de quase 

R$ 100 bilhões entre 2019 e 2020. 

Alguns segmentos do comércio e de serviços alcançaram resultado positivo no 

ano passado. É o caso do varejo em geral, que registrou aumento de 4,8%, ou cerca de 

R$ 83 bilhões. O resultado foi puxado pelas atividades consideradas essenciais, como 

supermercados, farmácias, lojas de materiais de construção e postos de combustíveis. 

O faturamento conjunto desses segmentos aumentou 8,2% em relação ao de 2019, o 

equivalente a R$ 115,7 bilhões. 

A Fecomercio-SP atribui esse aumento ao auxílio emergencial, que beneficiou 

as famílias de baixa renda no ano passado e voltou a ser pago, com novos critérios e 

com valor mais baixo, em abril deste ano. Boa parte desses recursos foi direcionada 

para o consumo de bens essenciais. Mas parte do comércio de varejo não essencial, 

bem como serviços, talvez não consiga evitar perdas também neste ano, ainda que 

outros segmentos da economia estejam retomando o crescimento – que será lento. O 

faturamento do turismo em março, por exemplo, foi 17,6% menor do que o de um ano 

antes. A projeção para o ano é de redução de 5%. 

 

Gastos obrigatórios vão perder R$ 4 bi 
O Estado de S. Paulo 

O governo deve rever as despesas obrigatórias para baixo em cerca de R$ 4 

bilhões dentro do Orçamento de 2021. A medida, que deve ser anunciada oficialmente 
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hoje pelo Ministério da Economia, ajudará a equipe econômica a remanejar recursos 

para desafogar órgãos e ministérios que ficaram à beira de um apagão depois dos 

cortes orçamentários. 

Entre as despesas que devem ter sua estimativa revisada para um valor menor 

está o seguro-desemprego. A avaliação é que o lançamento do programa que permite 

redução de jornada e salário ou suspensão de contrato deve reduzir os gastos com o 

seguro, uma vez que o número de demissões tende a ser menor. Além disso, o 

benefício emergencial (BEm), pago para compensar a redução salarial no programa, é 

bancado com crédito extraordinário – fora do teto de gastos. Com a revisão das 

despesas obrigatórias, sobrará espaço para elevar as despesas discricionárias, que 

incluem os gastos com custeio da máquina pública e com investimentos. No fim de 

abril, o presidente Jair Bolsonaro precisou vetar R$ 19,8 bilhões desses gastos e 

bloquear outros R$ 9,3 bilhões para desfazer a “maquiagem” feita por parlamentares 

no Orçamento e evitar o descumprimento do teto. Desde então, diversos órgãos têm 

feito apelos por mais recursos, entre eles universidades federais e ministérios 

responsáveis por obras de infraestrutura e habitação popular. 

Segundo um integrante da equipe econômica, após a reavaliação do 

Orçamento, os técnicos ainda terão uma semana para definir o decreto de 

programação orçamentária e toda a logística dos remanejamentos. Nesse estágio, 

serão definidos as pastas beneficiadas pelo alívio financeiro. Embora haja recursos 

bloqueados, há uma pressão para que sejam enviados novos créditos suplementares 

ao Congresso para recompor a parte das despesas, que acabou sendo vetada. São 

caminhos diferentes de recompor a verba que falta, mas a decisão precisará ser 

calibrada porque não haverá dinheiro para tudo. Bolsonaro enviou ao Congresso dois 

projetos para remanejar R$ 1,679 bilhão em recursos e aplacar uma parte das 

demandas. Uma das ações contempladas foi justamente o programa habitacional Casa 

Verde e Amarela, que havia ficado sem qualquer dinheiro após os vetos. 

 

Sem deixar saudades, Internet Explorer será aposentado 
Reuters 
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É o fim de uma era. A Microsoft anunciou na quarta-feira que vai aposentar no 

ao que seu navegador clássico, o Internet Explorer. A decisão faz parte da estratégia 

para enfrentar o líder de mercado Chrome, do Google, com seu navegador Edge. 

Lançado em 1995, o Internet Explorer se tornou o navegador dominante por mais de 

uma década, já que era fornecido com o sistema operacional Windows, da Microsoft, 

que vinha pré-instalado em bilhões de computadores. O navegador, no entanto, 

começou a perder para o Chrome no fim dos anos 2000 e se tornou objeto de 

incontáveis memes da internet por sua lentidão em comparação aos principais 

concorrentes. 

Para competir melhor, a Microsoft lançou o navegador Edge em 2015, que roda 

na mesma tecnologia do navegador do Google. Em abril, o Chrome tinha uma 

participação de 65% no mercado global de navegadores, seguido pelo Safari, da Apple, 

com uma fatia de 18%, de acordo com a empresa de análise da web Statcounter. O 

Microsoft Edge tem uma participação de 3%, enquanto o Internet Explorer tem um 

domínio ainda menor. 

A Microsoft disse que o futuro do Internet Explorer no Windows 10 está no 

Microsoft Edge. “O aplicativo de desktop Internet Explorer 11 será retirado e deixará 

de ser compatível em 15 de junho de 2022 para certas versões do Windows 10”, disse 

a empresa, em seu blog. O Internet Explorer esteve no centro de um caso antitruste 

contra a Microsoft há mais de duas décadas, com um juiz dos EUA decidindo que a 

Microsoft violou a lei depois de combinar o Internet Explorer e o Windows. As 

violações mais graves foram mantidas em recurso, mas a empresa continuou a agrupar 

seu sistema operacional e navegador. 

 

Twitter tem novo sistema de verificação 
Reuters 

O Twitter anunciou ontem um novo programa de verificação de contas com o 

intuito de esclarecer quem é figura pública ou de relevância na plataforma. O novo 

formulário deverá ser implementado de forma gradual para todos os usuários. 

A requisição de verificação deverá ser aprovada por um time responsável no 

Twitter, que explicitou quem pode requerer o selo de conta verificada: pessoas do 
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poder público; de empresas, marcas e organizações sem fins lucrativos; de jornalismo; 

de entretenimento; de esportes; e ativistas e outros indivíduos influentes. 

Além disso, o usuário deve seguir outros critérios, como ter preenchido o nome 

e foto de perfil e ter confirmado endereço de e-mail ou o número de telefone. Outro 

critério é ter registrado atividade na rede social nos últimos seis meses e seguir as 

regras do Twitter, segundo as quais os membros da plataforma não podem fazer 

ameaças de violência contra indivíduos, praticar abuso ou assédio, publicar mídia 

sensível, conteúdo adulto ou material ilegal, dentre outros. Quem não receber a 

verificação poderá recorrer da decisão após 30 dias e tentar a solicitação novamente. 

Sabendo das eventuais críticas por restringir as categorias, o Twitter anunciou também 

que, ainda neste ano, irá permitir que cientistas, acadêmicos e líderes religiosos 

possam receber a verificação. 

O novo processo de verificação vem após uma consulta pública realizada em 

dezembro do ano passado, quando a rede social pediu para os usuários apontarem 

como reformular o programa, que estava interrompido.  
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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 


