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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
28 DE MAIO DE 2021 
 

Governo alerta para a pior seca em 111 anos 
O Estado de S. Paulo 

O governo deve emitir alerta de emergência hídrica para o período de junho a 

setembro em cinco Estados brasileiros – Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São 

Paulo e Paraná. Todos estão na bacia do Rio Paraná, onde se concentra parte da 

produção agropecuária e grandes hidrelétricas. Na região, a situação é classificada 

como “severa” e a previsão é de pouco volume de chuvas para o período. 

É o primeiro alerta dessa natureza em 111 anos de serviços meteorológicos do 

País. A medida corrobora as declarações do presidente Bolsonaro e do ministro das 

Minas e Energia, Bento Albuquerque, de que o Brasil enfrenta a maior crise hídrica dos 

últimos tempos. 

O alerta será divulgado de forma conjunta hoje pelo Sistema Nacional de 

Meteorologia (SNM), órgãos federais ligados à meteorologia, a Agência Nacional de 

Águas e Saneamento Básico (ANA) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de 

Desastres Naturais (Cemaden). No documento, as instituições reforçam que a 

emergência hídrica é associada à escassez de precipitação na região hidrográfica e a 

previsão de que o cenário persista até setembro. 

De acordo com o SNM, o déficit de precipitação na bacia do Paraná está 

provavelmente relacionado à influência de dois fenômenos atmosféricos de grande 

escala. O primeiro é La Niña, de outubro de 2020 a março de 2021. O fenômeno traz 

resfriamento das águas do Oceano Pacífico, diminui a temperatura da superfície do 

mar, altera o padrão de circulação global e, entre as características do período, reduziu 

chuvas no sul do Brasil. O segundo é a Oscilação Antártica (OA), responsável por 

alterar o padrão de pressão atmosférica na região. Desde outubro de 2020 a OA tem 

atuado para impedir que sistemas causadores de chuvas se desloquem sobre as 

regiões continentais da América do Sul. 
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A situação de escassez hídrica, no entanto, é anterior. Segundo levantamento 

feito pelos órgãos pela análise de chuvas entre outubro de 2019 e abril de 2021 na 

bacia do Paraná, apenas em dezembro de 2019, agosto de 2020 e janeiro de 2021 as 

precipitações ficaram acima da média. “Durante a maior parte do período houve 

predomínio de déficit de precipitação, principalmente a partir de fevereiro de 2021. 

Essa característica se mantém no mês atual, com acumulado parcial de 27 milímetros 

para a bacia, ou seja, abaixo do acumulado climatológico que é de 98 milímetros”, 

informa o texto do alerta. 

O SNM alerta que o índice de precipitação na maior parte da bacia hidrográfica 

apresenta-se moderado a extremo, considerando os últimos 6 e 12 meses, bem como 

em uma análise dos últimos 48 meses. Ou seja, a situação atual de déficit de 

precipitação é severa, alerta. 

 

Desemprego recorde atinge 14,8 milhões 
O Estado de S. Paulo 

Apesar dos sinais de recuperação da atividade econômica no primeiro 

trimestre, a taxa de desemprego no período subiu para 14,7%, ante 13,9% no 

fechamento de 2020, levando o total de desempregados no País a 14,805 milhões. 

Tanto o índice quanto o contingente de desocupados são os maiores de todos os 

trimestres da série histórica da Pnad Contínua do IBGE, iniciada em 2012. Só no 

intervalo entre dezembro e março, 880 mil pessoas a mais passaram a buscar uma 

vaga no mercado de trabalho. “A Pnad retrata um mercado de trabalho enfraquecido, 

com taxa de desemprego nas máximas históricas. E, olhando qualitativamente, uma 

série de indicadores corrobora essa visão, com desalento também elevado. Não há 

ocupação suficiente para esses trabalhadores, e eles estão perdendo o ímpeto de 

procurar emprego”, afirma o economista sênior do Banco ABC Brasil, Daniel Xavier. 

Se forem considerados todos os brasileiros que estão subutilizados, faltou 

trabalho para inéditos 33,202 milhões no País no primeiro trimestre. Essa conta inclui 

quem busca emprego, quem trabalha menos horas do que gostaria e poderia e ainda 

os que estão disponíveis para trabalhar, embora não estejam buscando vaga – caso 



 1 
 

PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
28 DE MAIO DE 2021 
 

Governo alerta para a pior seca em 111 anos 
O Estado de S. Paulo 

O governo deve emitir alerta de emergência hídrica para o período de junho a 

setembro em cinco Estados brasileiros – Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São 

Paulo e Paraná. Todos estão na bacia do Rio Paraná, onde se concentra parte da 

produção agropecuária e grandes hidrelétricas. Na região, a situação é classificada 

como “severa” e a previsão é de pouco volume de chuvas para o período. 

É o primeiro alerta dessa natureza em 111 anos de serviços meteorológicos do 

País. A medida corrobora as declarações do presidente Bolsonaro e do ministro das 

Minas e Energia, Bento Albuquerque, de que o Brasil enfrenta a maior crise hídrica dos 

últimos tempos. 

O alerta será divulgado de forma conjunta hoje pelo Sistema Nacional de 

Meteorologia (SNM), órgãos federais ligados à meteorologia, a Agência Nacional de 

Águas e Saneamento Básico (ANA) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de 

Desastres Naturais (Cemaden). No documento, as instituições reforçam que a 

emergência hídrica é associada à escassez de precipitação na região hidrográfica e a 

previsão de que o cenário persista até setembro. 

De acordo com o SNM, o déficit de precipitação na bacia do Paraná está 

provavelmente relacionado à influência de dois fenômenos atmosféricos de grande 

escala. O primeiro é La Niña, de outubro de 2020 a março de 2021. O fenômeno traz 

resfriamento das águas do Oceano Pacífico, diminui a temperatura da superfície do 

mar, altera o padrão de circulação global e, entre as características do período, reduziu 

chuvas no sul do Brasil. O segundo é a Oscilação Antártica (OA), responsável por 

alterar o padrão de pressão atmosférica na região. Desde outubro de 2020 a OA tem 

atuado para impedir que sistemas causadores de chuvas se desloquem sobre as 

regiões continentais da América do Sul. 

2 
 

A situação de escassez hídrica, no entanto, é anterior. Segundo levantamento 

feito pelos órgãos pela análise de chuvas entre outubro de 2019 e abril de 2021 na 

bacia do Paraná, apenas em dezembro de 2019, agosto de 2020 e janeiro de 2021 as 

precipitações ficaram acima da média. “Durante a maior parte do período houve 

predomínio de déficit de precipitação, principalmente a partir de fevereiro de 2021. 

Essa característica se mantém no mês atual, com acumulado parcial de 27 milímetros 

para a bacia, ou seja, abaixo do acumulado climatológico que é de 98 milímetros”, 

informa o texto do alerta. 

O SNM alerta que o índice de precipitação na maior parte da bacia hidrográfica 

apresenta-se moderado a extremo, considerando os últimos 6 e 12 meses, bem como 

em uma análise dos últimos 48 meses. Ou seja, a situação atual de déficit de 

precipitação é severa, alerta. 

 

Desemprego recorde atinge 14,8 milhões 
O Estado de S. Paulo 

Apesar dos sinais de recuperação da atividade econômica no primeiro 

trimestre, a taxa de desemprego no período subiu para 14,7%, ante 13,9% no 

fechamento de 2020, levando o total de desempregados no País a 14,805 milhões. 

Tanto o índice quanto o contingente de desocupados são os maiores de todos os 

trimestres da série histórica da Pnad Contínua do IBGE, iniciada em 2012. Só no 

intervalo entre dezembro e março, 880 mil pessoas a mais passaram a buscar uma 

vaga no mercado de trabalho. “A Pnad retrata um mercado de trabalho enfraquecido, 

com taxa de desemprego nas máximas históricas. E, olhando qualitativamente, uma 

série de indicadores corrobora essa visão, com desalento também elevado. Não há 

ocupação suficiente para esses trabalhadores, e eles estão perdendo o ímpeto de 

procurar emprego”, afirma o economista sênior do Banco ABC Brasil, Daniel Xavier. 

Se forem considerados todos os brasileiros que estão subutilizados, faltou 

trabalho para inéditos 33,202 milhões no País no primeiro trimestre. Essa conta inclui 

quem busca emprego, quem trabalha menos horas do que gostaria e poderia e ainda 

os que estão disponíveis para trabalhar, embora não estejam buscando vaga – caso 

3 
 

dos chamados desalentados. É um número equivalente ao da população de países 

como Peru ou Angola. 

Para Lucas Assis, analista da Tendências Consultoria Integrada, o mercado de 

trabalho foi afetado pela dispensa de trabalhadores temporários contratados no fim 

do último ano, mas também pelas restrições ao funcionamento das atividades em 

função da pandemia. Por outro lado, as políticas de isolamento social relativamente 

mais brandas e o fim temporário do auxílio emergencial ampliaram a oferta de mão de 

obra, justificou o analista da Tendências, que prevê uma taxa de desocupação média 

de 14% em 2021, acima dos 13,5% registrados em 2020. 

Assis reconhece o risco de possíveis instabilidades, como uma eventual terceira 

onda de covid19, mas prevê geração de vagas nos próximos meses em decorrência da 

maior resiliência da atividade econômica doméstica e de políticas de governo, como a 

renovação do programa de manutenção do emprego e renda. 

“Aumentar a desocupação no primeiro trimestre de cada ano não é uma 

situação específica deste ano de 2021, é um comportamento relativamente esperado 

para este momento do ano. O que a gente tem é que essa sazonalidade pode estar 

sendo reforçada pelo acúmulo que a gente vem tendo ao longo de 2020 de uma queda 

muito significativa de pessoas ocupadas”, diz Adriana Beringuy, analista da 

Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE. “Os que contribuíram para o 

aumento na desocupação foram as mulheres, foram pretos e pardos e, em termos 

regionais, foram Norte e Nordeste do País.” 

Pelos dados do IBGE, a população ocupada somou 85,650 milhões de pessoas 

no primeiro trimestre, 529 mil a menos em um trimestre. Em relação a um ano antes, 

6,573 milhões de trabalhadores perderam seus empregos. Em relatório, a XP 

Investimentos afirmou esperar melhora em ritmo moderado do emprego nos 

próximos meses, mas ainda assim prevê que a população ocupada só vai retornar aos 

níveis pré-pandemia ao fim de 2022. 

A taxa de desemprego no trimestre só não foi maior porque a população inativa 

aumentou em 225 mil pessoas no período. Em relação ao mesmo período de 2020, 

esse número cresceu em 9,202 milhões. A melhora do mercado vai depender da 

capacidade da economia gerar postos de trabalho em quantidade suficiente para 

(28/05/2021)
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absorver essa mão de obra que deve voltar a ficar disponível nos próximos meses. A 

estabilidade da chamada taxa de participação – que mostra a proporção de pessoas 

em idade de trabalhar participando efetivamente do mercado de trabalho – foi 

destacada pelo economista Daniel Duque do Ibre-FGV. Ele já esperava um aumento do 

retorno dos inativos em busca de emprego. “(A taxa de participação) Está parada 

desde novembro, as pessoas não estão voltando ao mercado de trabalho. É algo 

atípico. Está 5% abaixo do pré-pandemia”, diz ele, que espera que a taxa de 

desemprego ainda avance nas próximas Pnad Contínua, encerrando o ano de 2021 

com uma média de 14,8%. 

A taxa de desocupação alcançou recorde em 12 dos 27 estados até março de 

2020: Rondônia (11,4%), Tocantins (16,3%), Maranhão (17,0%), Piauí (14,5%), Ceará 

(15,1%), Pernambuco (21,3%), Alagoas (20,0%), Sergipe (20,9%), Bahia (21,3%), Minas 

Gerais (13,8%), Rio de Janeiro (19,4%) e Goiás (13,5%). Em São Paulo, a taxa de 

desemprego ficou em 14,6%. 

 

Pedro Parente aponta falta de clareza em edital do 5G 
Reuters 

A falta de clareza sobre alguns pontos do edital do leilão do 5G – mesmo após 

meses de discussão no governo federal – causa desconforto entre empresas de 

telecomunicações com potencial de disputar o certame. Como consequência, a 

situação compromete a definição dos planos de investimentos, especialmente entre 

companhias regionais. Com o objetivo de se tornar uma das principais operadoras do 

País, a EB Fibra deixará para mais adiante a decisão de participar do leilão, segundo 

Pedro Parente, presidente da operadora. “Esse é um passo que precisa ser dado de 

maneira cuidadosa e muito estudada”, afirmou. “Não estamos considerando em 

nossas contas nada proveniente do 5G, em função das incertezas. Não vamos tomar 

decisão precipitada.” A EB Fibra é uma holding de telecomunicações em franco 

crescimento. O grupo já fez a aquisição das operadoras Sumicity (Rio de Janeiro), Mob 

Telecom (Nordeste) e VipTelecom (Grande São Paulo), tem 73 mil quilômetros de fibra 

ótica e 380 mil assinantes. Até o fim do ano, busca atingir 1 milhão de clientes e, para 
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crescimento. O grupo já fez a aquisição das operadoras Sumicity (Rio de Janeiro), Mob 

Telecom (Nordeste) e VipTelecom (Grande São Paulo), tem 73 mil quilômetros de fibra 

ótica e 380 mil assinantes. Até o fim do ano, busca atingir 1 milhão de clientes e, para 

5 
 

isso, tem outras aquisições em andamento. No ano passado, captou R$ 1,5 bilhão por 

meio de um fundo com esse objetivo. 

As redes de fibra são essenciais para alimentar as antenas que vão difundir o 

sinal do 5G pelo Brasil. Por isso, o leilão terá lotes regionais, na expectativa de atrair 

operadoras que atuam em cidades ou bairros do interior do País, nos quais as grandes 

teles não estão presentes. Segundo Parente, o 5G também deve proporcionar 

negócios interessantes de empresas para empresas (B2B), com o avanço da internet 

das coisas. Mas essa é uma estratégia que ainda carece de maturação. 

O edital do leilão do 5G formulado pela Anatel está em análise do TCU desde 

março. A previsão era de que o relatório da Corte estivesse pronto em 60 dias, prazo 

que já expirou. As principais incertezas envolvem as exigências de que os vencedores 

do leilão fomentem uma rede privativa de uso exclusivo do governo e a infraestrutura 

de banda larga na Amazônia. Mas há dúvidas quanto ao orçamento dos projetos, 

superior a R$ 3 bilhões, e à contratação do responsável pelos serviços de instalação e 

manutenção das redes. 

 

Financiamento para Casa dos Ventos 
Reuters 

A empresa de energias renováveis Casa dos Ventos obteve financiamento de R$ 

216,7 milhões BNDES, por meio da linha de crédito Finem, para a implantação do 

parque eólico Santa Martina 9. O recurso corresponde a 76% do valor total do 

empreendimento, estimado em R$ 284,8 milhões.  A usina terá 63 megawatts (MW) 

de capacidade instalada, o suficiente para atender ao consumo de 130 mil residências. 

A usina faz parte do complexo Rio do Vento, em construção no Rio Grande do Norte, 

considerado o maior do mundo, e com conclusão prevista para o primeiro trimestre de 

2022. A capacidade total do empreendimento será de 1.038 GW de energia. 

 

Crescimento no Mercado de Saúde 
Broadcast 
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absorver essa mão de obra que deve voltar a ficar disponível nos próximos meses. A 

estabilidade da chamada taxa de participação – que mostra a proporção de pessoas 
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Em um período de corrida dos hospitais por medicamentos e insumos diante da 

segunda onda da covid-19, a ‘healthtech’ Bionexo teve crescimento recorde no 

primeiro trimestre. Sua plataforma registrou R$ 4 bilhões em transações, salto de 49% 

em relação ao mesmo período de 2020. Cerca de 64% dos leitos de alta complexidade 

do País estão ligados aos clientes da empresa. Ao contrário da maioria das plataformas 

de vendas online, a Bionexo não fatura com taxas por transação, mas com assinaturas 

por seus serviços, que vão da gestão de compras a modelos analíticos sobre preços de 

insumos - a empresa diz que 99% de sua receita é recorrente. No primeiro trimestre, o 

faturamento subiu 28%, para R$ 26,4 milhões. A base de clientes pagantes foi a 5,7 

mil, avanço de 26%. 

Controlada pelo fundo Prisma Bazar e pela Apus e investida de uma subsidiária 

do fundo estatal de Cingapura Temasek, a Bionexo tentou abrir capital na temporada 

mais recente de ofertas na B3, mas desistiu no fim de abril, engrossando a fila de 

ofertas que caíram diante da volatilidade do mercado. Seu pedido de oferta, 

entretanto, ainda está de pé na CVM. 

 

Defasagem entre lançamentos e vendas de imóveis 
Broadcast 

O robusto crescimento nas vendas de imóveis residenciais novos no País não 

está sendo acompanhado pelos lançamentos. Desse modo, a oferta disponível 

(estoque de imóveis à venda) está diminuindo. Esse quadro, mostrado nos Indicadores 

Imobiliários Nacionais da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), confirma 

a forte disposição das famílias em assumir compromissos financeiros de longo prazo, 

como costumam ser os negócios imobiliários, mas mostra certa cautela dos 

empreendedores com relação ao futuro próximo. 

O gráfico das vendas acumuladas em 12 meses mostra tendência de alta desde 

o início de 2017. As mais notáveis são, obviamente, dos meses iniciais da pandemia. 

Nos 12 meses até maio de 2021, no entanto, o resultado é o maior de toda a série, 

com total de 207.946 unidades vendidas. Em maio do ano passado, o total era de 

184.275 unidades. 

(28/05/2021)
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O aumento no período é de 12,85%, expressivo levando-se em conta o ritmo da 

atividade econômica e as dificuldades que o País enfrentou, e continua a enfrentar. 

Considerando-se apenas as vendas no trimestre, o resultado do período janeiro-março 

de 2021 (53.185 unidades) é 27,1% maior do que o de igual período de 2020 (41.831). 

Na comparação com o trimestre anterior (o último de 2020), o resultado dos primeiros 

três meses de 2021 é negativo, com redução de 12,4%. A redução não surpreende nem 

sinaliza mudança de rota. O período outubro-dezembro concentrou grande volume de 

lançamentos (67.212 unidades, ante 50.826 no trimestre anterior) e de vendas (60.702 

unidades, ante 57.226). 

O ritmo dos lançamentos foi menos intenso. O total do primeiro trimestre, de 

28.258 unidades lançadas, superou o de um ano antes (de 27.244 unidades) em 

apenas 3,7%. A Cbic atribui o resultado às incertezas com relação aos custos dos 

materiais e insumos. 

O descompasso entre vendas, em forte alta, e lançamentos, com expansão 

moderada, resultou na redução da oferta final (estoque), de 180.754 unidades no fim 

do primeiro trimestre de 2020, para 153.914 um ano depois, com queda de quase 

15%. Considerando-se a média das vendas de 12 meses, o estoque atual se esgotaria 

em 8,9 meses. Um ano antes, havia estoque para 11,8 meses de vendas. 

 

Previsões de alta do PIB já chegam a 5% 
O Estado de S. Paulo 

O otimismo com o crescimento econômico neste ano continua a aumentar e as 

projeções já alcançam 5,0%. O gatilho do movimento foi acionado por dados mais 

positivos dos setores da atividade no primeiro trimestre, principalmente em março, 

quando era esperada queda significativa em meio à piora da pandemia de covid-19 e 

restrições ao funcionamento de estabelecimentos não essenciais. A melhora das 

estimativas do PIB decorre dos efeitos da retomada global e do retorno mais rápido da 

mobilidade após decretos de isolamento. A onda pode ganhar amplitude com o 

resultado do PIB do primeiro trimestre. 

O Banco Fibra inaugurou as revisões para 5,0% – anteriormente a previsão era 

de 4,0%. Ontem, o Itaú Unibanco foi na mesma direção, informando também mudança 

(28/05/2021)
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na expectativa para o segundo trimestre, de queda de 0,1% para alta de 0,6%. Em 

2020, o tombo do PIB brasileiro foi de 4,1%. O Fibra citou em relatório a “resiliência” 

da economia frente à segunda onda de covid-19 no primeiro trimestre em um 

contexto de vacinação “pouco satisfatório”, que pode ser explicada, segundo o banco, 

pela taxa de juros real, recuperação do mercado de trabalho e cenário externo 

favorável, além do câmbio depreciado favorecendo o setor externo. 

O Itaú vinha argumentando que a redução da taxa de poupança ante níveis 

extremamente elevados em 2020 e a retomada forte da economia global, 

impulsionando commodities, sustentavam a atividade, mesmo com a queda nos 

estímulos fiscais, favorecendo consumo e investimentos, respectivamente. “Há risco 

de novos recrudescimento da pandemia, mas avaliamos que o impacto econômico 

seria moderado, como verificado na segunda onda.” 

O economista-chefe do ASA Investments, Gustavo Ribeiro, fez um estudo para 

avaliar o efeito da “despoupança” nos dados mais fortes do primeiro trimestre, mas a 

indicação é que o gasto dos recursos acumulados por precaução ou de forma 

circunstancial pelas famílias em 2020 foi mais rápido do que o esperado diante de um 

mercado de trabalho ainda fragilizado. Logo depois dos dados setoriais de março, o 

ASA Investments já elevou a projeção para o PIB de 2021 de 2,6% para 4,5%. Por outro 

lado, Ribeiro observou que ainda existem temores relacionados à pandemia, que 

podem retardar uma ampla abertura da economia. 

O economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato, comentou em debate 

virtual no início desta semana que, se o PIB do primeiro trimestre confirmar o 

desempenho do IBCBr, as projeções do mercado devem migrar de 4,0% a 4,5% para 

4,5% a 5,0%, ou até acima. O IBC-Br subiu 2,3% no primeiro trimestre ante o quarto 

trimestre, com ajuste sazonal, e 2,27% frente a igual período de 2020. O Bradesco, 

porém, só deve revisar oficialmente o cenário para o ano após o resultado do primeiro 

trimestre. 

Mais cauteloso, o Santander Brasil revisou a projeção de 3,0% para 3,6%, 

também admitindo chances de alta. Segundo a economista-chefe, Ana Paula Vescovi, 

há dúvidas ainda sobre a “saída” da segunda onda da pandemia, uma vez que os 

indicadores da doença seguem em patamares ainda preocupantes. No boletim Focus 
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desta semana, a mediana das projeções do mercado financeiro para o PIB de 2021 

subiu de 3,45% para 3,52%. 

 

 

Congresso e governo acertam ampliação do BPC 
O Estado de S. Paulo 

O Congresso Nacional aprovou uma ampliação no alcance do Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), ajuda de um salário mínimo (R$ 1,1 mil) paga a idosos e 

pessoas com deficiência de baixa renda. A medida entra em vigor em 2022 e, segundo 

apurou o Estadão/Broadcast, foi acertada com a equipe econômica. O impacto deve 

ser próximo de R$ 2 bilhões no ano que vem, com a inclusão de aproximadamente 180 

mil beneficiários. 

O texto também cria o auxílio-inclusão, que será pago ao beneficiário do BPC 

que conseguir emprego com carteira assinada e terá valor de meio salário mínimo (R$ 

550). A ajuda funcionará como um incentivo à formalização desse público e entra em 

vigor em outubro de 2021, prevê o texto. A regra de concessão do BPC já esteve no 

centro de inúmeras quedas de braço entre o governo e o Congresso. Hoje, o benefício 

é concedido a quem tem renda familiar por pessoa de até um quarto do salário 

mínimo (equivalente a R$ 275). Os parlamentares, porém, não aceitam esse limite e já 

tentaram, no passado, elevá-lo ao valor de meio salário mínimo por pessoa (R$ 550). 

Uma ampliação irrestrita do critério, porém, poderia ter um impacto de até R$ 20 

bilhões anuais e sempre foi rejeitada pelo Ministério da Economia. 

O texto aprovado é um meio-termo. Com aval da equipe econômica, os 

congressistas aprovaram uma ampliação do limite de renda a meio salário mínimo, 

mas seguindo algumas condições, como o grau de deficiência (leve, moderada ou 

grave), a dependência de terceiros para a realização de atividades básicas diárias e o 

comprometimento da renda familiar com gastos médicos, fraldas, alimentos especiais 

e medicamentos não disponíveis de forma gratuita ao beneficiário. O critério para 

elevação da renda será gradual, conforme previsão futura em decreto a ser editado 

pelo presidente Bolsonaro. 
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A aprovação do texto resolve um impasse histórico em torno do BPC, hoje o 

benefício mais judicializado da União. Uma decisão do próprio STF já havia firmado o 

entendimento de que a renda era insuficiente como critério de mensuração da 

vulnerabilidade do cidadão. Decisões judiciais já vinham determinando ao governo 

descontar da renda considerada na concessão os gastos com compra de remédios, por 

exemplo. A avaliação entre técnicos é de que o texto do projeto padroniza as regras e 

incorpora decisões já “pacificadas” na Justiça. 

O gasto adicional a partir de 2022 será compensado com uma medida 

provisória (MP) que mira na redução de gastos previdenciários, ainda não editada pelo 

governo. O decreto do Executivo regulamentando as novas regras do BPC só poderá 

ser publicado depois dessa MP. 

O projeto aprovado permite, até o fim de 2021, a revisão cadastral dos 

beneficiários do BPC. O governo e o Congresso também acertaram a criação do auxílio-

inclusão para os beneficiários do BPC que ingressam no mercado de trabalho formal e 

ganham até dois salários mínimos (R$ 2,2 mil). Em vez de receber a ajuda do governo 

de um salário mínimo, eles recebem metade desse valor. No diagnóstico do governo, 

parte das vagas destinadas às pessoas com deficiência não são preenchidas porque 

candidatos que recebem o BPC têm medo de trocar um auxílio tido como certo por 

uma vaga de emprego cuja manutenção é precária. Além disso, há situações de 

ilegalidade em que o beneficiário do BPC opta pelo emprego informal, sem carteira 

assinada, para escapar da fiscalização e acumular os ganhos com o auxílio de um 

salário mínimo. 

Com o auxílio-inclusão, a pessoa deixa de ser beneficiária do BPC, mas passa a 

receber metade do valor, desde que continue preenchendo os critérios de renda. Para 

isso, o novo salário da atividade formal não será considerado na base de cálculo. O 

auxílio não poderá ser acumulado com aposentadoria, pensão, outro benefício por 

incapacidade ou seguro-desemprego. Em seu parecer na Câmara, o deputado Eduardo 

Barbosa (PSDB-MG), apresentou estimativas de formalização e concessão desse tipo 

de auxílio. No cenário mais otimista, com forte adesão, 76 mil pessoas com deficiência 

seriam formalizadas até junho de 2022. Nesse caso, o gasto com o auxílio ficaria em R$ 
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18 milhões neste ano, R$ 396,2 milhões em 2022, R$ 548,1 milhões em 2023 e R$ 

565,9 milhões em 2024. 

Há ainda cenários com formalização de 59 mil ou 43 mil pessoas até dezembro 

de 2022. Nesses casos, a despesa é menor, chegando a R$ 442,3 milhões ou R$ 318,6 

milhões em 2024, respectivamente. Técnicos do governo explicam, porém, que essa 

despesa não significará um aumento propriamente dito, uma vez que o beneficiário do 

auxílio-inclusão deixa de receber o BPC. Na prática, será uma economia para os cofres 

públicos. 
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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 


