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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
04 MARÇO DE 2021 
 

PIB cai 4,1% em 2020; País deixa grupo de 10 maiores economias 

O Estado de S. Paulo 

 

O PIB fechou o ano de 2020 com queda de 4,1%. O resultado foi o terceiro pior desde 

1901, segundo o IPEA, atrás apenas das retrações de 1981, em meio à crise da dívida externa, e 

de 1990, ano do confisco das poupanças pelo governo Collor. A queda de 4,8% no PIB per capita 

foi a maior da série histórica do IBGE, iniciada em 1996. Indicadores recentes apontam que a 

economia, após uma retomada no final de 2020, desacelerou nos primeiros meses de 2021, com 

o agravamento da pandemia e o fim do auxílio emergencial, o que lança dúvidas sobre o ritmo 

da recuperação neste ano, dizem especialistas. O desempenho ruim confirmou a saída do País 

do grupo das dez maiores economias do mundo. O Brasil agora ocupa a 12.ª posição. 

 Considerado o crescimento populacional, o PIB per capita caiu 4,8% em relação a 2019. 

Com a piora da pandemia e o fim do auxílio emergencial, extinto em janeiro, indicadores mais 

recentes mostram que a desaceleração continuou neste início de ano, o que lança dúvidas sobre 

o ritmo da recuperação. A queda de 4,8% no PIB per capita foi a maior da série histórica do IBGE, 

iniciada em 1996. É a “tragédia maior” dos dados de ontem, porque sinaliza a piora na condição 

financeira dos brasileiros, disse o economista-chefe do Banco Alfa, Luis Otavio de Souza Leal. 

No quarto trimestre, foi registrada alta de 3,2% ante o terceiro trimestre, resultado 

melhor do que o esperado – as estimativas captadas pelo Projeções Broadcast apontavam para 

alta de 2,8%. Isso dá um impulso adicional para 2021, mas foi insuficiente para desencadear 
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revisões para cima nas expectativas. Pesquisa feita manteve a projeção de alta do PIB este ano 

em 3,3%, já considerando uma retração de 0,3% neste primeiro trimestre ante o quarto de 2020. 

A vacinação da população ditará o ritmo da economia. Hélcio Takeda, economista da 

consultoria Pezco, lembrou que a dinâmica de “abre e fecha” do comércio afetará o mercado de 

trabalho, com o desemprego em 14%. As medidas do governo federal e do Congresso 

permitiram um desempenho melhor do PIB em 2020, as projeções apontavam para queda de 

até 9%. Só que, com o gasto limitado a cerca de R$ 40 bilhões, a segunda rodada da transferência 

emergencial de renda não deverá repetir o impacto dos quase R$ 300 bilhões injetados em 2020. 

“O ano de 2021 é um ‘repeteco’, e agravado. Estamos vendo uma rebarba forte da pandemia, 

sem os instrumento, como o auxílio, e com o desemprego e a inflação mais elevados. É um 2020 

piorado”, afirmou o economista Antônio Corrêa de Lacerda, professor da PUC-SP. 

Como esperado, pesou no resultado anual de 2020 o segundo trimestre, auge das 

medidas de restrição, com tombo de 9,2% ante os três primeiros meses do ano. A partir de 

meados do ano, as medidas de restrição começaram a ser relaxadas País afora. Só isso já foi 

suficiente para dar início à retomada, lembrou a economista-chefe da Tendências Consultoria, 

Alessandra Ribeiro. É o que economistas chamam de “recuperação cíclica”, que fica ameaçada 

pela volta das restrições, diante do descontrole da pandemia. 

A pandemia também desorganizou a economia de forma inédita. Normalmente, nas 

crises, o setor de serviços responde mais lentamente – cai menos na retração, cresce menos na 

retomada. Os serviços caíram 4,5% em 2020, pior desempenho da série iniciada em 1996. Por 

outro lado o comércio eletrônico permitiu que o consumo de bens fosse mantido, ajudando a 

recuperação da indústria. Assim, o PIB industrial avançou 1,9% no quarto trimestre ante o 

terceiro, fechando 2020 com queda de 3,5% sobre 2019, menos do que a retração de 4,6% de 

2016, em meio à recessão anterior. Essa particularidade dificulta a retomada, porque o setor de 

serviços responde por 73% do PIB. Esse peso também se reflete no consumo, direcionado em 

sua maioria para os serviços. Mesmo com o impulso do auxílio emergencial, o consumo das 

famílias despencou 5,5% em 2020, também o pior desempenho pelo menos desde 1996. 

 

País deixa grupo das dez maiores economias 

Broadcast 

Com a queda de 4,1% do PIB em 2020, o Brasil confirmou a saída do grupo das dez 

maiores economias do mundo, mostra levantamento da agência Austin Rating, com dados do 

FMI. Além da recessão global causada pela covid-19, a desvalorização do real frente ao dólar e 

o desempenho melhor de países como a Coreia do Sul levaram a economia brasileira, no ano 
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passado, para o 12.º lugar entre as maiores do mundo, com participação de 1,6% no PIB global. 

Em 2011, após dois anos de forte crescimento e no auge da valorização do real frente ao dólar, 

o País chegou à posição de 7.ª maior economia do mundo, posto que ocupou até 2014. Quando 

veio a recessão de 2014 a 2016, o Brasil perdeu duas posições, passando para o 8.º lugar em 

2017 e para o 9.º, em 2018 e 2019. Com a crise, o PIB do Brasil em dólares passou de US$ 1,8 

trilhão para US$ 1,4 trilhão até o fim do ano passado. Assim, a economia brasileira foi 

ultrapassada por Rússia, Coreia do Sul e Canadá. Para 2021, nas contas da Austin Rating, a 

estimativa é que o País desça ao 14.º lugar entre as maiores economias do mundo, considerando 

uma projeção de crescimento para o Brasil de 3,3% este ano. Austrália e Espanha deverão 

ganhar posições. Para o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, faltam elementos 

estruturais para sustentar crescimento maior no Brasil.  

Os dados da Austin Rating confirmam levantamento feito no ano passado pelo 

IBRE/FGV,  após o FMI atualizar seus dados, em outubro. Mesmo fora do grupo das dez maiores 

do mundo, o desempenho da economia brasileira nem ficou entre os piores, quando comparado 

com outros países. No ranking de crescimento econômico de 50 países elaborado pela Austin 

Rating, o Brasil ficou em 21.º lugar no ano passado. O tombo da economia brasileira foi menor 

que o da média do grupo de 50 países (4,8%). No agregado do PIB mundial, a queda ficou em 

3,5%. O desempenho foi melhor do que o dos vizinhos da América do Sul incluídos no 

levantamento. O PIB da Colômbia tombou 6,8% (38.º lugar no ranking de crescimento), 

enquanto o Peru ficou com o pior desempenho da lista, com uma perda de 11,1%. A Argentina 

não foi incluída – em janeiro, o FMI projetava tombo de 10,4% para a economia argentina. 

Conforme a Austin Rating, três países terminaram 2020 com crescimento: Taiwan 

(+3,1%), China (+2,0%) e Turquia (+1,6%). No quarto trimestre, essas economias demonstraram 

desaceleração. A China cresceu 2,6% ante o terceiro trimestre, passando ao 15.º lugar na base 

trimestral, mas o gigante asiático tem a particularidade de ser o único país do mundo onde a 

crise começou antes – epicentro da pandemia, a China registrou o tombo do PIB no primeiro 

trimestre, enquanto o segundo já foi de recuperação, enquanto nos demais países o fundo do 

poço foi o segundo trimestre. Entre os países desenvolvidos, os Estados Unidos aparecem na 

16.ª posição do ranking da Austin Rating, com uma queda de 3,5% no PIB anual. O avanço da 

vacinação e a possibilidade de o governo do presidente Joe Biden aprovar um pacote de 

estímulos de US$ 1,9 trilhão vêm elevando as projeções para o crescimento americano em 2021. 

 

Leilão de 5G pode custar R$ 12 bi além do previsto 

Broadcast 
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O leilão da aguardada nova geração de internet móvel (5G) pode sair até R$ 12 bilhões 

mais caro que o esperado pelas operadoras. Com isso, não deve se cumprir a sinalização dada 

pelo Ministério das Comunicações de que o certame seria “não arrecadatório”. Em outras 

palavras, ele seria voltado a exigências para levar o sinal até regiões não cobertas e cobraria 

menos outorgas, que vão direto aos cofres públicos. Levantamento preliminar da Anatel 

mostrou que o leilão está avaliado em torno de R$ 33 bilhões a R$ 35 bilhões, valor que ainda 

será refinado pelo órgão regulador e validado pelo TCU. As teles calculam que as contrapartidas 

já definidas nas regras do edital devem custar cerca de R$ 23 bilhões. O mesmo valor – R$ 23 

bilhões – foi estimado por analistas de telecomunicações do banco Credit Suisse. Entram aí 

desde obrigações como a instalação de torres e antenas até o fomento ao programa de banda 

larga na Amazônia e a implementação de uma rede privativa para uso exclusivo do governo. 

Há, portanto, uma diferença de R$ 10 bilhões a R$ 12 bilhões, em relação ao citado pela 

Anatel. Se confirmado, o montante implicará na cobrança de outorgas bilionárias, ao contrário 

do prometido pela gestão Bolsonaro – e em linha com o que aconteceu nos leilões do 2G, 3G e 

4G, em governos anteriores.  Procurado, o Ministério das Comunicações afirmou que os valores 

citados são preliminares e que é prematuro falar em quantias neste momento, já que o edital 

ainda será analisado pelo TCU. Além disso, reafirmou a disposição de que o leilão não terá perfil 

arrecadatório para que os recursos sejam investidos na expansão da conectividade em todo o 

Brasil. Mas, caso os valores finais sejam superiores às contrapartidas das operadoras, o restante 

dos recursos será destinado ao caixa da União. 

 

Venda debêntures pelo BNDES 

Broadcast 

Uma das estratégias para a venda das mais de 200 milhões de debêntures participativas 

da Vale que pertencem ao BNDES e ao Tesouro, é torná-las atraentes a estrangeiros. A oferta, 

de cerca de R$ 13 bilhões, será feita a 50 investidores. O ativo tem apelo: o retorno é baseado 

em participação nas vendas de minério da companhia por 100 anos. Fundos de pensão e 

seguradoras estrangeiros já vêm demonstrando interesse. O minério de ferro tem preços em 

escalada e especialistas dizem que está entre as commodities que podem passar por um 

superciclo de alta. 

A expectativa do BNDES, é que a oferta das debêntures ocorra no segundo trimestre. Os 

trabalhos estão sendo conduzidos, no entanto, para que aconteça efetivamente em meados de 

abril. O chamado roadshow, ou encontro com investidores para contextualizar a venda, deve 
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trabalhos estão sendo conduzidos, no entanto, para que aconteça efetivamente em meados de 

abril. O chamado roadshow, ou encontro com investidores para contextualizar a venda, deve 
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começar no fim de março. Os bancos Bradesco BBI, Itaú BBA, Jpmorgan e Citi foram os 

escolhidos para conduzir o processo. Procurado, o BNDES não comentou. 

A Vale tem informado que não recomprará as debêntures do BNDES. Mas, ontem, 

anunciou uma assembleia para pedir mudança no contrato, permitindo que faça a recompra dos 

papéis e eventualmente seu cancelamento. No total, são 388 mil debêntures que, no atual preço 

de R$ 60, equivaleriam a R$ 23 bilhões. A perspectiva é de que o valor dessa debênture suba 

mais. Alguns gestores calculam que pode chegar a R$ 85, em 12 meses. 

 

Banco Central e o Bolsa Família 

Broadcast 

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, atuou para manter o Bolsa 

Família dentro do teto de gastos. O assunto tem gerado muita tensão no mercado. Economistas 

tinham apelidado a PEC Emergencial de “PEC do Fim do Teto”. Com a articulação do General 

Ramos (secretaria de Governo), junto ao parlamentares, e apoio de Campos Neto, prestigiado 

entre os políticos, o martelo foi batido e o Bolsa Família ficará dentro do teto. 

 

Casa Verde e Amarela tem lançamentos suspensos por disparada nos 

custos 

O Estado de S. Paulo 

O aumento nos custos dos materiais de construção está fazendo com que as empresas 

suspendam o lançamento de novos projetos dentro do Casa Verde e Amarela (novo nome do 

Minha Casa Minha Vida). Como o programa tem um teto para o preço dos imóveis, as 

construtoras não conseguem repassar o aumento nos custos e então preferem desistir do 

projeto a colocar em risco a sua lucratividade. O segmento mais afetado é o grupo 1 (chamado 

antigamente de faixa 1,5), destinado a famílias mais pobres, com renda mensal de até R$ 2 mil. 

Esse é justamente o público que mais tem dificuldade de conseguir a moradia sem subsídios no 

financiamento. “Hoje, fazer um produto no grupo 1 é quase inviável”, relata o presidente da 

Direcional Engenharia, Ricardo Ribeiro. “Tem vários projetos que não fazem mais sentido. O 

incremento dos custos inviabilizou muitos deles”. 

Para contornar o problema, a Direcional está redesenhando os empreendimentos do 

grupo 1 para se enquadrarem no grupo 2, que atende famílias cuja renda mensal vai de R$ 2 mil 

a R$ 4 mil e, consequentemente, permite um valor de imóveis mais alto. 

(04/03/2021)



 
4 

 

O leilão da aguardada nova geração de internet móvel (5G) pode sair até R$ 12 bilhões 

mais caro que o esperado pelas operadoras. Com isso, não deve se cumprir a sinalização dada 

pelo Ministério das Comunicações de que o certame seria “não arrecadatório”. Em outras 

palavras, ele seria voltado a exigências para levar o sinal até regiões não cobertas e cobraria 

menos outorgas, que vão direto aos cofres públicos. Levantamento preliminar da Anatel 

mostrou que o leilão está avaliado em torno de R$ 33 bilhões a R$ 35 bilhões, valor que ainda 

será refinado pelo órgão regulador e validado pelo TCU. As teles calculam que as contrapartidas 

já definidas nas regras do edital devem custar cerca de R$ 23 bilhões. O mesmo valor – R$ 23 

bilhões – foi estimado por analistas de telecomunicações do banco Credit Suisse. Entram aí 

desde obrigações como a instalação de torres e antenas até o fomento ao programa de banda 

larga na Amazônia e a implementação de uma rede privativa para uso exclusivo do governo. 

Há, portanto, uma diferença de R$ 10 bilhões a R$ 12 bilhões, em relação ao citado pela 

Anatel. Se confirmado, o montante implicará na cobrança de outorgas bilionárias, ao contrário 

do prometido pela gestão Bolsonaro – e em linha com o que aconteceu nos leilões do 2G, 3G e 

4G, em governos anteriores.  Procurado, o Ministério das Comunicações afirmou que os valores 

citados são preliminares e que é prematuro falar em quantias neste momento, já que o edital 

ainda será analisado pelo TCU. Além disso, reafirmou a disposição de que o leilão não terá perfil 

arrecadatório para que os recursos sejam investidos na expansão da conectividade em todo o 

Brasil. Mas, caso os valores finais sejam superiores às contrapartidas das operadoras, o restante 

dos recursos será destinado ao caixa da União. 

 

Venda debêntures pelo BNDES 

Broadcast 

Uma das estratégias para a venda das mais de 200 milhões de debêntures participativas 

da Vale que pertencem ao BNDES e ao Tesouro, é torná-las atraentes a estrangeiros. A oferta, 

de cerca de R$ 13 bilhões, será feita a 50 investidores. O ativo tem apelo: o retorno é baseado 

em participação nas vendas de minério da companhia por 100 anos. Fundos de pensão e 

seguradoras estrangeiros já vêm demonstrando interesse. O minério de ferro tem preços em 

escalada e especialistas dizem que está entre as commodities que podem passar por um 

superciclo de alta. 

A expectativa do BNDES, é que a oferta das debêntures ocorra no segundo trimestre. Os 

trabalhos estão sendo conduzidos, no entanto, para que aconteça efetivamente em meados de 

abril. O chamado roadshow, ou encontro com investidores para contextualizar a venda, deve 

5 
 

começar no fim de março. Os bancos Bradesco BBI, Itaú BBA, Jpmorgan e Citi foram os 

escolhidos para conduzir o processo. Procurado, o BNDES não comentou. 

A Vale tem informado que não recomprará as debêntures do BNDES. Mas, ontem, 

anunciou uma assembleia para pedir mudança no contrato, permitindo que faça a recompra dos 

papéis e eventualmente seu cancelamento. No total, são 388 mil debêntures que, no atual preço 

de R$ 60, equivaleriam a R$ 23 bilhões. A perspectiva é de que o valor dessa debênture suba 

mais. Alguns gestores calculam que pode chegar a R$ 85, em 12 meses. 

 

Banco Central e o Bolsa Família 

Broadcast 

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, atuou para manter o Bolsa 

Família dentro do teto de gastos. O assunto tem gerado muita tensão no mercado. Economistas 

tinham apelidado a PEC Emergencial de “PEC do Fim do Teto”. Com a articulação do General 

Ramos (secretaria de Governo), junto ao parlamentares, e apoio de Campos Neto, prestigiado 

entre os políticos, o martelo foi batido e o Bolsa Família ficará dentro do teto. 

 

Casa Verde e Amarela tem lançamentos suspensos por disparada nos 

custos 

O Estado de S. Paulo 

O aumento nos custos dos materiais de construção está fazendo com que as empresas 

suspendam o lançamento de novos projetos dentro do Casa Verde e Amarela (novo nome do 

Minha Casa Minha Vida). Como o programa tem um teto para o preço dos imóveis, as 

construtoras não conseguem repassar o aumento nos custos e então preferem desistir do 

projeto a colocar em risco a sua lucratividade. O segmento mais afetado é o grupo 1 (chamado 

antigamente de faixa 1,5), destinado a famílias mais pobres, com renda mensal de até R$ 2 mil. 

Esse é justamente o público que mais tem dificuldade de conseguir a moradia sem subsídios no 

financiamento. “Hoje, fazer um produto no grupo 1 é quase inviável”, relata o presidente da 

Direcional Engenharia, Ricardo Ribeiro. “Tem vários projetos que não fazem mais sentido. O 

incremento dos custos inviabilizou muitos deles”. 

Para contornar o problema, a Direcional está redesenhando os empreendimentos do 

grupo 1 para se enquadrarem no grupo 2, que atende famílias cuja renda mensal vai de R$ 2 mil 

a R$ 4 mil e, consequentemente, permite um valor de imóveis mais alto. 

(04/03/2021)

(04/03/2021)



6 
 

A Plano & Plano também já iniciou a migração dos empreendimentos do grupo 1 para 

as faixas superiores. Mas espera redução na velocidade de vendas, já que as unidades de menor 

valor giram mais rápido. “Está praticamente inviável produzir imóveis para famílias com renda 

de até três salários-mínimos. É muito preocupante”, ressalta o sócio e presidente do conselho 

da Plano & Plano, Rodrigo Luna. 

Em 12 meses, encerrados em fevereiro, o INCC subiu 10,2%. Parte desse aumento 

provém da desvalorização do real frente ao dólar, o que encarece insumos importados, como 

metais e resinas usados na produção de materiais. A indústria teve a produção paralisada pela 

pandemia, o que gerou gargalos para o abastecimento. Mas a expectativa das construtoras era 

de que esses efeitos já tivessem sido amenizados no começo deste ano, o que não aconteceu. 

O superaquecimento dos custos afeta as margens de rentabilidade das empresas no caso de 

unidades do Casa Verde e Amarelo já vendidas. Isso acontece porque no mercado de baixa renda 

não há correção das parcelas dos clientes pelo INCC, pois o cliente é encaminhado para o 

financiamento bancário logo após fechar o contrato com a construtora. 

Fora do Casa Verde e Amarela, a solução das empresas tem sido repassar os ajustes para 

o preço final dos imóveis. Aí, sim, os contratos são corrigidos pelo INCC, o que ajuda a preservar 

as margens. Por outro lado, há uma preocupação do empresariado de que o reajuste expressivo 

onere excessivamente os mutuários e acabe por gerar incapacidade de pagamento. 

Diante da disparada dos custos, a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias 

(Abrainc) encaminhou ao governo federal a sugestão de corte temporário do imposto de 

importação de insumos como forma de reequilibrar os preços. Segundo o presidente da 

entidade, Luiz França, o governo solicitou estudos técnicos que embasem o pedido dos 

empresários, o que já foi enviado. Agora devem voltar a se reunir para tentar avançar nas 

conversas. 

“O setor tem preocupação com a alta nos valores dos insumos. E o governo está atento 

à importância do setor como gerador de emprego”, relata França. “Os aumentos não podem 

continuar. Se for assim, será necessário subir os valores dos imóveis e isso vai contrapor os 

efeitos benefícios do corte dos juros”. Paralelamente, a Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção (CBIC) também está buscando uma agenda com o governo para discutir o efeito da 

alta dos custos. “Vamos colocar o problema e buscar formas de minorar a situação”, diz o 

presidente da CBIC, José Carlos Martins. 
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MERCADOS E ÍNDICES SELECIONADOS 
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$) -131,3 -           -1.125,5        Jan/2021 
Estoque do Volume de Crédito         4,02 TRI         Jan/2021 
                                INFLAÇÃO RMF  NORDESTE       BRASIL         PERÍODO 
Meta - -     3,75        2021 
IPCA (Acumulado no Ano) 0,36       0,25        01/2021  
Fonte: Banco Central, ME e IBGE 
     

MERCADO DE TRABALHO 
INDICADOR/REGIÃO               CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

Contratações 368.287  1.985.818 15.166.221 Jan-Dez/2020 
Demissões 349.741  1.951.129 15.023.531 Jan-Dez/2020 
Saldo de Empregos Gerados 18.546        34.689     142.690 Jan-Dez/2020 
          
Desocupação (%) 14,1         17,9 14,6 3 TRI 2020 
Nível de Ocupação (%) 40,7         38,9 47,1 3 TRI 2020 
          
População em Idade de Trabalhar            7.534 (100%)     46.516 (100%)  175.121(100%)  3 TRI 2020  
    Força de Trabalho (mil)       3.569 (47%)    22.020 (47%) 96.556 (55%) 3 TRI 2020 
       Ocupada (mil)              3.068        18.078      82.464 3 TRI 2020 
       Desocupada (mil)                 501          3.942      14.092 3 TRI 2020 
   Fora da Força de Trabalho (mil)     3.965 (53%)    24.496 (53%) 78.565 (45%) 3 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 
Jan Até Jan 

  17.214.859 18.096.308 15.930.483 1.367.393 1.367.393 
                   Fonte: CIPP 


