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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
31 DE MAIO DE 2021 
 

 

Energia deve ficar mais cara 
Broadcast 

A produção de eletricidade nas usinas térmicas a diesel e óleo combustível é mais cara 

e deve acionar a bandeira vermelha nas contas de luz. Especialistas, no entanto, ainda não 

veem risco de um apagão como o de 2001. 

Os consumidores devem enfrentar aumento expressivo nas tarifas de energia nos 

próximos meses, com o aumento da geração mais cara das termelétricas a diesel e óleo 

combustível. Pesa ainda na conta o acionamento da bandeira vermelha nas contas de luz, que 

pode subir para o seu nível mais crítico. Especialistas, porém, ainda não veem risco de um 

racionamento como o vivido em 2001. 

O gerente de Preços e Estudos de Mercado da Thymos Energia, Gustavo Carvalho, 

reconhece, porém, que pode haver dificuldades em algum momento em que a demanda for 

mais alta. “Se não houvesse a pandemia de covid-19, poderíamos até entrar no racionamento, 

mas acho que, em parte, essa situação pressionou o consumo para baixo”, afirmou. 

A situação deve pesar ainda mais no bolso dos consumidores, com a perspectiva de 

acionamento do patamar mais alto da bandeira tarifária nos próximos meses, que adiciona 

uma cobrança extra de R$ 6,243 a cada 100 quilowattshora (kwh) consumidos. 

Para tentar amenizar os efeitos do baixo volume de água nas usinas hidrelétricas, o 

governo baixou ontem um decreto para regulamentar a realização de um novo tipo de leilão. 

Essa licitação visa a contratar usinas para aumentar a segurança do sistema elétrico brasileiro e 

evitar o desabastecimento de energia. 

Essas usinas ficarão disponíveis para atender a demanda de energia sempre que 

houver necessidade e devem repor a intermitência das fontes renováveis como o vento e o sol, 

que dependem de fatores naturais para atender as diferentes necessidades. 

Os custos para contratação dessas usinas serão rateados entre todos os consumidores, 

por meio de um novo encargo na conta de luz, chamado Encargo de Potência para Reserva de 

Capacidade, e será proporcional ao consumo. 



  

(31/05/2021)
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Para o presidente da consultoria PSR, Luiz Barroso, o governo tem um arsenal de 

medidas para lidar com o momento. Segundo ele, a declaração de emergência hídrica serve 

justamente para dar transparência à necessidade dessas ações. “Naturalmente, isso liga um 

alerta, e o governo precisa começar a se preparar para garantir o atendimento. Vejo a 

declaração de emergência hídrica como algo positivo, pois, ainda que a mensagem não seja 

boa, é transparente”, afirmou Barroso. 

Já o professor da UFRJ Adílson de Oliveira é crítico em relação à postura que o governo 

federal tem adotado frente à crise nos reservatórios. “São medidas de quem ainda não tomou 

a devida preocupação com a dimensão do problema. Estão tentando ainda ver se conseguem 

empurrar um pouco o problema com a barriga”, afirmou. Na avaliação do professor, a 

restrição do uso de água para outros fins, como para agricultura, é “preocupante”. Para ele, o 

governo deveria considerar medidas semelhantes às tomadas no racionamento de energia em 

2001. Ele defende que haja uma negociação com grandes consumidores de energia, como as 

indústrias, para a redução do consumo do insumo. Em contrapartida, o governo compensaria 

as eventuais perdas. “o custo para a sociedade dessas compensações é muito menor do que o 

custo de não ter energia nas residências e nos pequenos comércios.” 

 

Setor elétrico faz pente-fino em térmicas para prevenir apagão 
O Estado de S. Paulo 

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), responsável pela gestão do 

abastecimento de energia no País, pediu a 40 empresas detentoras de usinas térmicas movidas 

a gás, óleo diesel, biomassa e carvão que informem, até segunda-feira, seus cronogramas de 

operação e manutenção até dezembro deste ano. Com a escassez de chuvas e o baixo nível 

dos reservatórios em regiões de usinas hidrelétricas, o ONS quer saber exatamente com qual 

capacidade poderá contar para afastar riscos de apagão e racionamento. Na lista de 

detentoras desse tipo de usina estão empresas como Petrobrás, Engie e Neoenergia, além das 

estatais do grupo Eletrobrás. A intensidade do último período chuvoso, iniciado no fim de 

novembro e encerrado em abril, foi menor do que a esperada em diversas cabeceiras de rios. 

No documento enviado às empresas, o ONS alerta que o período de setembro de 2020 a maio 

de 2021 teve a pior condição hidrológica em 91 anos. A vazão das usinas da Bacia do Paraná foi 

cortada. 

Com o volume escasso de água nos principais reservatórios do País, o Operador 

Nacional do Sistema Elétrico (ONS) decidiu fazer uma varredura em cada usina térmica 
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instalada e em operação, para saber exatamente com o que poderá contar, a fim de afastar 

riscos de apagão e racionamento de energia. A diretoria do ONS, que é o órgão responsável 

por fazer a gestão diária do abastecimento elétrico nacional, distribuiu documento a 40 

empresas do setor elétrico que possuem usinas térmicas movidas a gás, óleo diesel, biomassa 

e carvão. Na lista estão empresas como Petrobrás, Engie e Neoenergia, além das estatais do 

grupo Eletrobrás. 

No documento, ao qual a reportagem teve acesso, o ONS pede que, até a próxima 

segunda-feira, cada empresa informe quais são as usinas térmicas que cada empresa possui, 

com detalhamento semanal ou diário de seus cronogramas de manutenção e operação 

previstos até dezembro de 2021. “Considerando o final do período chuvoso nas principais 

bacias integrantes do SIN (Sistema Interligado Nacional) e os baixos níveis de armazenamento 

alcançados nos principais reservatórios de regularização, torna-se imprescindível a 

maximização da disponibilidade de geração térmica para garantir o atendimento 

eletroenergético”, escreveu a diretoria do ONS, no documento enviado às empresas. 

No último período chuvoso, iniciado no fim de novembro e encerrado em abril, faltou 

cair água nas cabeceiras de rios do País. Se há ocorrência de água abundante nessas áreas, 

todo o sistema hidrelétrico passa a ser irrigado. Quando as chuvas não ocorrem, porém, as 

usinas rio abaixo ficam prejudicadas. No documento enviado às empresas, o ONS alerta que, 

considerando o potencial de geração de energia hidrelétrica acumulado entre setembro de 

2020 e maio deste ano, esta “configurou-se como a pior condição hidrológica” de todo o 

histórico de vazões em 91 anos de medição (desde 1931). 

A necessidade de o País recorrer às térmicas para garantir o abastecimento elétrico 

deve-se à possibilidade de assegurar um volume específico de geração, diferentemente do que 

acontece com as demais fontes do País. Usinas hidrelétricas, eólicas e solares dependem de 

condições naturais. Se não há água, vento e luz solar, não existe geração. Acrescenta-se a isso 

o fato de que a energia deve ser consumida quando é gerada, ou seja, não pode ser 

armazenada. Com as térmicas, porém, é possível gerenciar o volume e o tempo de produção. 

O preço dessa energia, no entanto, é bem mais alto – além de as usinas serem mais poluentes. 

O Brasil conta com 3.180 térmicas em operação, que respondem por 25% de toda a 

potência instalada de geração de energia do País. Diariamente, o ONS define o que deve ser 

acionado e aquilo que não será utilizado. Atualmente, a ordem é colocar as térmicas a plena 

carga e é isso o que tem ocorrido. Atualmente, 21% de toda a energia consumida no Brasil foi 

gerada por usinas térmicas, cuja funcionamento é baseado no aquecimento de água e 

produção de vapor, um processo que impulsiona a turbina e gera energia. 

(31/05/2021)
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O governo divulgou um 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. Todas as unidades da federação atingidas estão na bacia do Rio Paraná, polo de 

produção agropecuária e de 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. O documento foi divulgado de 

forma conjunta pelo Sistema Nacional de Meteorologia (SNM), Agência Nacional de Águas e 

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

Naturais (Cemaden). As instituições reforçam que o cenário de emergência hídrica deve 

persistir até setembro. 

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, vem descartando a possibilidade 

de racionamento e apagão no País. Em audiência pública na Câmara dos Deputados ele 

reconheceu, no entanto, que será necessário atenção, além da adoção de medidas 

“excepcionais” para garantir o abastecimento. Desde outubro, além de ter acionado as usinas 

térmicas, o Brasil também tem importado energia da Argentina e Uruguai. 

 

A recuperação do comércio externo dos países do G-20 
Broadcast 

A recuperação do comércio internacional das 20 maiores economias do mundo (G20), 

iniciada no terceiro trimestre de 2020, alcançou níveis recordes no primeiro trimestre deste 

ano. Estatísticas da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

mostram que as exportações desses países cresceram 8,0% na comparação com o trimestre 

anterior e as importações, 8,1%. A depreciação do dólar e a alta dos cereais e óleos vegetais 

(em parte estimulada pelo dólar mais fraco) desempenham um papel relevante na expansão 

do comércio e na recuperação econômica, o que igualmente estimula as trocas internacionais. 

A única exceção no grupo foi o Reino Unido, cujas trocas internacionais de mercadorias 

diminuíram, tanto do lado das exportações (redução de 5,7%) como das importações (-10,5%) 

na comparação com o último trimestre de 2020. 

As commodities de origem agrícola registraram alta de mais de 10% nas suas cotações 

em comparação com o trimestre anterior. Os preços dos metais, de sua parte, estão próximos 

dos níveis mais altos desde 2011. Países exportadores desses bens, como o Brasil, estão sendo 

diretamente beneficiados pelas altas. A OCDE calcula que as exportações brasileiras cresceram 



3 
 

instalada e em operação, para saber exatamente com o que poderá contar, a fim de afastar 

riscos de apagão e racionamento de energia. A diretoria do ONS, que é o órgão responsável 

por fazer a gestão diária do abastecimento elétrico nacional, distribuiu documento a 40 

empresas do setor elétrico que possuem usinas térmicas movidas a gás, óleo diesel, biomassa 

e carvão. Na lista estão empresas como Petrobrás, Engie e Neoenergia, além das estatais do 

grupo Eletrobrás. 

No documento, ao qual a reportagem teve acesso, o ONS pede que, até a próxima 

segunda-feira, cada empresa informe quais são as usinas térmicas que cada empresa possui, 

com detalhamento semanal ou diário de seus cronogramas de manutenção e operação 

previstos até dezembro de 2021. “Considerando o final do período chuvoso nas principais 

bacias integrantes do SIN (Sistema Interligado Nacional) e os baixos níveis de armazenamento 

alcançados nos principais reservatórios de regularização, torna-se imprescindível a 

maximização da disponibilidade de geração térmica para garantir o atendimento 

eletroenergético”, escreveu a diretoria do ONS, no documento enviado às empresas. 

No último período chuvoso, iniciado no fim de novembro e encerrado em abril, faltou 
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O governo divulgou um 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. Todas as unidades da federação atingidas estão na bacia do Rio Paraná, polo de 

produção agropecuária e de 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. O documento foi divulgado de 

forma conjunta pelo Sistema Nacional de Meteorologia (SNM), Agência Nacional de Águas e 

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

Naturais (Cemaden). As instituições reforçam que o cenário de emergência hídrica deve 

persistir até setembro. 

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, vem descartando a possibilidade 

de racionamento e apagão no País. Em audiência pública na Câmara dos Deputados ele 

reconheceu, no entanto, que será necessário atenção, além da adoção de medidas 

“excepcionais” para garantir o abastecimento. Desde outubro, além de ter acionado as usinas 

térmicas, o Brasil também tem importado energia da Argentina e Uruguai. 

 

A recuperação do comércio externo dos países do G-20 
Broadcast 

A recuperação do comércio internacional das 20 maiores economias do mundo (G20), 

iniciada no terceiro trimestre de 2020, alcançou níveis recordes no primeiro trimestre deste 

ano. Estatísticas da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

mostram que as exportações desses países cresceram 8,0% na comparação com o trimestre 

anterior e as importações, 8,1%. A depreciação do dólar e a alta dos cereais e óleos vegetais 

(em parte estimulada pelo dólar mais fraco) desempenham um papel relevante na expansão 

do comércio e na recuperação econômica, o que igualmente estimula as trocas internacionais. 

A única exceção no grupo foi o Reino Unido, cujas trocas internacionais de mercadorias 

diminuíram, tanto do lado das exportações (redução de 5,7%) como das importações (-10,5%) 

na comparação com o último trimestre de 2020. 

As commodities de origem agrícola registraram alta de mais de 10% nas suas cotações 

em comparação com o trimestre anterior. Os preços dos metais, de sua parte, estão próximos 

dos níveis mais altos desde 2011. Países exportadores desses bens, como o Brasil, estão sendo 

diretamente beneficiados pelas altas. A OCDE calcula que as exportações brasileiras cresceram 
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14,7% no primeiro trimestre de 2021. Argentina, Austrália e África do Sul alcançaram 

resultados ainda mais expressivos (alta de 33,3%, 17,5% e 17,3%, respectivamente). 

Mas não são apenas os preços das commodities agrícolas que estão em alta no 

mercado mundial. A cotação média do petróleo subiu aproximadamente 35% no primeiro 

trimestre, o que resultou no crescimento de 10,8% das exportações do Canadá, de 13,1% das 

da Rússia e de 12,4% das vendas externas da Indonésia. 

A expansão do consumo de determinados produtos eletrônicos estimulada pelas 

medidas restritivas exigidas pelo combate à pandemia resultou na alta da demanda de 

semicondutores e de circuitos integrados, o que resultou tanto na alta dos preços como na 

escassez desses itens. Os efeitos desse fenômeno foram diversos. Grandes exportadores 

desses itens, como os Estados Unidos, tiveram expansão apreciável de suas exportações. 

França e México, grandes exportadoras de autos, que dependem de semicondutores, tiveram 

desempenho bem inferior à média do G-20. 

 

BNDES liberou só 1,2% de linha para caminhoneiros 
Broadcast 

A linha de financiamento de R$ 500 milhões para manutenção de veículos e compra de 

pneus BNDES Crédito Caminhoneiro liberou, em dois anos só R$ 6 milhões, ou seja, 1,2% do 

total. Lançada em abril de 2019 pelo governo federal para enfrentar uma ameaça de greve de 

caminhoneiros, a linha de crédito aproxima-se do fim de sua vigência – prevista para 8 de 

junho – como um fiasco. Sem disponibilizar os dados e já com encaminhamento de pedido 

pela Lei de Acesso à Informação –, o BNDES disse que, “entre junho de 2019, mês de início da 

operacionalização, e março de 2021, as aprovações alcançaram o montante de R$ 7 milhões 

(os desembolsos até o momento foram de R$ 6 milhões) para 188 operações”. 

O presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores 

(Abrava), Wallace Landim, o Chorão, um dos líderes da greve que parou o País em maio de 

2018, se surpreende até mesmo com a informação de que houve desembolso, embora baixo. 

“Não conheço ninguém que tenha conseguido. Se o BNDES diz que teve liberação, tem de 

mostrar quem conseguiu”, afirma. Os caminhoneiros esbarraram em obstáculos para obter o 

empréstimo. Segundo Chorão, gerentes de bancos diziam que a linha não estava disponível e 

alegavam riscos para não conceder os empréstimos. A Abrava vai encaminhar ofício ao 

Ministério da Economia propondo a extensão do prazo e mudanças na linha. 

(31/05/2021)
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Em 2019, o então ministro da Casa Civil Onix Lorenzoni disse que, de início, Banco do 

Brasil e Caixa ofertariam a linha especial de financiamento, que depois ficaria disponível 

também nos “demais bancos e cooperativas de crédito do Brasil”. O fato é que nem os bancos 

públicos nem os privados demonstraram muito interesse em operar a linha de crédito, mesmo 

com a participação do BNDES de até 100% do financiamento. 

 

Ações da XP pertencentes ao Itaú 
Broadcast 

Investidores de varejo e pessoas físicas brasileiras terão acesso às ações da XP, com o 

acordo firmado entre a plataforma, Itaúsa e Iupar (Itaú Unibanco Participações). Isso porque 

os 40,5% da participação detida pelo Itaú na XP serão distribuídos a pessoas físicas e fundos do 

banco, via ações e recibos de ações (BDRs) da XP, em consequência da transação anunciada. 

Atualmente, a XP tem 27% de suas ações nas mãos de investidores que operam na 

Bolsa norte-americana Nasdaq. Com essa distribuição, a expectativa é que a fatia no mercado 

suba para ao redor de 47%. O processo será votado em assembleia de acionistas e depende da 

aprovação das autoridades reguladoras norte-americanas e brasileiras. O desfecho deve 

acontecer no segundo semestre.  

Endividamento de pessoas físicas 
Broadcast 

A proporção de brasileiros endividados alcançou um recorde histórico no mês de maio, 

de acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), que é 

realizada desde 2010 pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC). Ao fim de seis meses seguidos de crescimento no endividamento da população, 68% 

das famílias declararam ter dívidas em maio, alta de 0,5 ponto porcentual em relação a abril. 

Na comparação com maio do ano passado, o avanço foi de 1,5 ponto porcentual na proporção 

de endividados. A inadimplência também aumentou, alcançando 24,3% das famílias brasileiras 

em maio. O total de famílias com dívidas ou contas em atraso cresceu pela primeira vez desde 

agosto, segundo a pesquisa. 

 

Por que cai a intenção de consumo 
Broadcast 

(31/05/2021)
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A intenção de consumo das famílias brasileiras caiu em maio, pelo segundo mês 

consecutivo. A repetição do resultado negativo do indicador Intenção de Consumo das 

Famílias (ICF), apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 

sugere a persistência de certa desconfiança dos consumidores com relação à sua condição 

financeira nos próximos meses. 

Mas o ICF de maio contém outras duas características um tanto desalentadoras. Por 

causa do Dia das Mães, maio costuma ser o segundo melhor mês para o comércio em todo o 

ano, mas, mesmo assim, o resultado foi pior do que o de abril. E o dado de maio de 2021 é o 

pior para o mês de toda a série de pesquisa, iniciada há mais de dez anos. Em relação a igual 

mês do ano passado, quando as consequências da pandemia assombravam o País muito mais 

do que hoje, o ICF diminuiu 17,3%. 

“De modo geral, ainda há muita desconfiança com relação à capacidade de 

recuperação econômica até o fim do ano”, diz o presidente da CNC, José Roberto Tadros, 

resumindo uma avaliação que aponta para a fragilidade da economia e para as dificuldades na 

retomada do crescimento. “Até a imunização coletiva, não conseguiremos encerrar essa 

oscilação completamente”, acrescenta Tadros. 

O empresariado e a parcela da população mais consciente dos problemas causados 

pela pandemia sabem do papel essencial do avanço da vacinação na sustentação de um ritmo 

mais acelerado da recuperação. 

Entre os componentes do ICF, a CNC destaca dois que apresentaram piora em relação 

aos meses anteriores. Um deles é o que avalia a renda atual. Em maio, 42,9% dos 

entrevistados consideraram que sua renda piorou em relação ao ano passado. Em abril, o 

índice tinha sido de 41,3% e em maio de 2020, de 31%. 

Outro indicador que afetou o ICF de maio foi o que se refere à perspectiva de 

consumo. A porcentagem das famílias que acreditam que vão consumir menos nos próximos 

três meses passou de 56,5% em abril para 58,1% em maio. Um ano antes, estava em 50,9%. 

Há mais desconfiança com relação ao mercado de trabalho e sua capacidade de gerar 

renda. “Essa redução levou as famílias a reavaliar suas percepções de longo prazo”, avalia a 

economista da CNC responsável pela pesquisa, Catarina Carneiro da Silva. 

Inflação do aluguel vai a 37,04% em 12 meses 
Broadcast 

O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M), bastante usado para os reajustes de 

aluguel, fechou o mês de maio com alta de 4,10%, uma forte aceleração em relação ao 1,51% 

(31/05/2021)
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registrado em abril. No ano, o indicador, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

alcançou 14,39%. Em 12 meses, o avanço já chega a 37,04% em 12 meses. Essa taxa é a maior 

registrada desde o início do Plano Real, superando o acumulado de 32,97% de abril de 2003. 

A disparada do índice já motivou até um projeto, do deputado Vinícius Carvalho 

(Republicanos-sp), que propõe a troca do IGP-M pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) 

como o teto para os reajustes anuais de contratos residenciais e comerciais. O tema é 

polêmico e encontra resistência em parte do mercado, que defende a livre negociação entre as 

partes. 

O texto em análise na Câmara dos Deputados prevê que o índice de reajuste nos 

contratos de locação residencial e comercial não poderá ser superior ao índice oficial de 

inflação. O IPCA acumulado no ano até abril está em 2,37%, e em 12 meses, 6,76%. Desde o 

início do ano, lojistas de shoppings centers começaram a negociar a revisão de seus contratos 

de aluguel na tentativa de trocar o índice de reajuste. 

A alta do IGP-M reitera também temores inflacionários e deve provocar elevação na 

projeção de 5,5% para a taxa Selic no fim de 2021, considerando também as expectativas de 

crescimento econômico mais forte este ano, afirmou o economista-chefe da Necton, André 

Perfeito. Hoje, a Selic está em 3,5% ao ano. 

Segundo Perfeito, a inflação tem características típicas de um choque de oferta e o 

Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), um dos componentes do IGP-M, deixa isso claro, 

com alta de 5,23% no mês e acumulado em 12 meses de “estonteantes” 50,21%. 

“Os bancos centrais de todo o mundo enfrentam problemas similares nesta pandemia 

com a inflação e a maioria deles continua argumentando que esses são choques transitórios e, 

logo, não faria sentido subir fortemente a taxa de juros agora. Entendemos que essa 

argumentação faz sentido, mas num país amplamente indexado como o nosso, num índice 

como IGP-M isso traz preocupações adicionais.” 

Perfeito argumenta que a única forma de tentar minimizar os efeitos deletérios da 

inflação no curto prazo seria controlar o dólar por meio de uma alta mais forte da taxa Selic. 

Mas ele pondera que o Banco Central não tem meta para o câmbio. 

Todos os índices que compõem o IGP-M registraram aceleração em maio. A mais 

significativa ocorreu no IPA, que reflete os preços no atacado, de 1,84% para 5,23%. Já o Índice 

de Preço ao Consumidor (IPC) avançou de 0,44% para 0,61%, chegando a 7,36% no acumulado 

em 12 meses até maio. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) passou de 0,95% 

para 1,80%, com 14,62% em 12 meses. 
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O salto do IGP-M de abril para maio “foi tudo culpa” do IPA, com destaque para o 

minério de ferro (de -1,23% para 20,64%) e outras commodities, mas com repasses visíveis na 

cadeia, diz o pesquisadora FGV, André Braz. Para o economista, a escalada do minério de ferro 

mostra gordura que deve ser revertida no próximo mês, considerando também medidas 

contra a especulação na China. Mas ele reforça que há outros movimentos da cadeia que são 

preocupantes e uma desaceleração mais abrupta, na direção de 1%, talvez só em julho. 

Além do minério, Braz também destacou o aumento em matérias-primas brutas 

(1,28% para 10,15%), da cana de açúcar (3,43% para 18,65%), com alta de 41,22% em 12 

meses, e da soja (1,23% para 3,74%), chegando a 76,97% no período de um ano finalizado em 

maio. “O que impressiona mais, apesar das variações mensais serem expressivas, são as taxas 

acumuladas de 12 meses que as commodities vêm sustentando e que levam a um repasse na 

cadeia. Com a demanda começando a aquecer, com expectativas de crescimento da economia 

indo para 4%, há encaminhamento de pressões.” 

Com a avalanche de custos acumulados em 12 meses, Braz afirma que é crescente a 

chance de impacto na inflação ao consumidor também em 2022. “Dependendo da intensidade 

que o varejo reagir ao IPA, o movimento da Selic pode ser mais agressivo do que 5,5%. O 

grande desafio é não perder a guerra para a inflação. Não estou falando de hiperinflação, mas 

de manter a ancoragem”, diz, ponderando que é preciso também dosar o aumento da Selic 

para não criar “embaraços” para o crescimento econômico. Ele também sugere medidas para 

aumentar a competição de setores, como, por exemplo, alterações em impostos de 

importação. 

De olho em commodities e revisão do PIB para cima, Bolsa bate 

novo recorde 
O Estado de S. Paulo 

Apesar de o Brasil ainda mostrar um alto índice de mortes e casos de covid-19 e de se 

falar em uma terceira onda da pandemia por aqui, o principal índice da Bolsa de São Paulo, a 

B3, atingiu ontem a máxima histórica no fechamento do pregão, aos 125.561 pontos. O 

crescimento da demanda global por commodities ajudou no resultado, mas a leitura de 

analistas é de que a resiliência da economia brasileira em meio à crise do coronavírus é a 

principal explicação para o novo recorde. Os riscos à frente são conhecidos: a lentidão da 

vacinação e a alta da inflação. 

Em maio, o Ibovespa acumula alta de 5,61%, em desempenho melhor que o dos 

índices das bolsas de Nova York e de países emergentes como China e México. Marcado pela 
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discussão sobre a possível alta nos juros nos Estados Unidos, com o salto da inflação 

americana, o mês também registrou indicadores econômicos melhores do que o esperado no 

Brasil. Isso elevou a expectativa para o PIB nacional em 2021. 

“Continuamos vendo o ‘boom’ das commodities e os ventos (positivos) internacionais 

soprando”, diz Jerson Zanlorenzi, responsável pela área de renda variável e derivativos do BTG 

Pactual Digital. “O mercado voltou a criar esperanças com a economia local.” E isso inclui o 

próprio BTG: agora, o banco espera que o PIB brasileiro cresça 4,3% neste ano, ante 3,5% 

anteriormente. 

Embora a previsão seja ajudada pela base fraca de comparação em 2020, quando a 

economia tombou 4,1%, analistas afirmam que uma revisão positiva influencia as projeções 

para os ganhos das empresas de capital aberto. Lucros maiores abrem mais espaço para que 

os índices acionários subam – significam que os investidores vão ganhar mais com ações, seja 

com o aumento dos preços ou com pagamentos de dividendos. 

“Na China, essa recuperação aconteceu no ano passado, e depois vieram os Estados 

Unidos. Nós estamos no meio do caminho, e as estimativas cresceram bastante nas últimas 

duas ou três semanas, o que segurou o Ibovespa”, diz Gilberto Nagai, chefe de renda variável 

da BNP Paribas Asset Management. 

Esse fator ganha peso em especial para investidores de outros países. Cesar Mikail, 

gestor de renda variável da Western Asset, afirma que os estrangeiros comparam as 

perspectivas para os lucros das empresas brasileiras com o que se espera para os de outros 

países, como os EUA. Com o dólar desvalorizado e revisões positivas do cenário local, as ações 

brasileiras ficaram “baratas”. 

“Quando se compara o S&P em dólares e o EWZ (principal fundo de índice de ações 

brasileiras listado nos EUA), o EWZ está barato. Estamos sendo negociados com desconto em 

relação à média histórica”, diz. Segundo ele, a relação entre preço dos ativos e a previsão de 

lucros está abaixo da média para as ações da B3. 

Mesmo com as investigações da CPI da Covid e a situação desafiadora das contas 

públicas, o mercado financeiro tem considerado a vacinação como o fator mais importante 

para o desempenho da Bolsa. O viés é otimista: com as vacinas adquiridas pelo governo, 

bancos afirmam que a imunização será suficiente para que a economia retome no segundo 

semestre. Se o ritmo não se confirmar, o mercado tende a perder força. 

“Os números das empresas (no primeiro trimestre) foram bons sem vacinação. Com 

vacinação, seriam ainda melhores”, afirma Mikail, da Western. Um “número mágico”, segundo 

ele, seria a vacinação de mais de 1 milhão de pessoas por dia. Desde o começo da vacinação 
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contra a covid no Brasil, em janeiro, houve picos em que o número foi atingido, mas ele não se 

sustentou diante da escassez de doses. Hoje, o total de vacinados está em 20,7% da 

população. 

Diante da falta de insumos, a perspectiva é que essa aceleração leve meses. “Até o fim 

do ano, estamos falando de vacina, de a vida voltar o mais rápido possível à normalidade. As 

pessoas estão com demandas represadas e, se isso for postergado, é um risco”, diz Fernando 

Barbara, chefe de renda variável do Andbank Brasil. 

Além da pandemia, o fator climático também começa a entrar no radar. Ontem, o 

governo publicou um alerta de emergência hídrica para o período de junho a setembro em 

cinco Estados, entre eles São Paulo. Isso poderá resultar na redução de geração de energia 

pelas hidrelétricas, aumentando os preços e, consequentemente, a inflação – o que pode 

atrapalhar a atividade econômica como um todo. 

 

Possível impacto de terceira onda da pandemia inquieta os 

investidores 
Broadcast 

A perspectiva de uma terceira onda de covid-19 no País preocupa investidores, que 

temem medidas mais rígidas de isolamento social e o adiamento da retomada econômica. 

Mesmo com as incertezas, analistas estimam que o impacto nas ações não seja tão grande 

quanto nas ondas anteriores, porque as medidas restritivas teriam menor alcance e setores 

exportadores são resilientes. 

Para Bruce Barbosa, sócio da Nord Research, são baixas as chances de quedas 

relevantes no mercado devido à vacinação, elemento ausente em 2020, mas não afasta 

possíveis quedas em alguns setores. “Os que mais sofreram nas ondas passadas deverão ser os 

mais impactados na próxima onda, como varejo físico, shoppings, educação e turismo”, 

aponta. 

Para Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos, investidores estão 

preocupados com a terceira onda, mas ele acha improvável um cenário de forte isolamento 

nos Estados. Caso isso ocorresse, empresas com exposição ao mercado internacional e ao 

dólar, como as dos setores de mineração, siderurgia e papel e celulose, se beneficiariam de um 

fluxo que vinha aos poucos migrando para ramos ligados à reabertura. 

“Vale ressaltar a situação econômica de diversos comerciantes e estabelecimentos de 

pequeno e médio porte que já não possuem condições financeiras que os permitam novos 

(31/05/2021)
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fechamentos prolongados, o que pode pressionar Estados e Municípios a tomarem medidas de 

restrições menos severas”, pondera. 

Analistas do Banco Daycoval aponta que mais medidas restritivas para conter a 

aceleração da pandemia atingiria toda a atividade econômica, mas sobretudo o setor de 

serviços. Mesmo que subsetores, como o de telecomunicações, tenham se favorecido pela 

mudança de padrão de consumo durante a pandemia. 

A Ativa Investimentos alterou quase toda a sua carteira, retirando Azul PN, BTG 

Pactual Unit, Carrefour Brasil ON e Eneva ON. Em seu lugar incluiu GPA ON, Iguatemi ON, 

Petrobrás PN e SLC Agrícola ON.. A XP fez três trocas para a próxima semana. Duratex ON, 

Bradesco PN e Gol PN foram retiradas e B3 ON, Magazine Luiza ON e Usiminas PNA foram 

adicionadas. 

Assessoria de Comunicação - Sedet
Fone: (85) 3444.2900
www.sedet.ce.gov.br
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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 


