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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
15 DE MARÇO DE 2021 
 

Gestão de Resíduos e entrada no ramo das criptomoedas (15/03/2021) 

Broadcast 

Do lixo ao luxo, a Ambipar, que faz gestão de resíduos, se prepara para entrar 

no universo das criptomoedas, com a Ambipar Coin. O lastro serão créditos de carbono 

gerados em projetos de reciclagem e aproveitamento dos resíduos de clientes do setor 

de papel e celulose. Com atuação na geração de biomassa há 25 anos, a companhia 

aguarda a certificação dos créditos pela Verra, que deve acontecer em até um ano. Ao 

mesmo tempo, está desenvolvendo internamente o processo para transformação dos 

créditos em tokens (fração de um ativo real convertido em digital) e criando sua 

própria plataforma de negociação. A ideia é levar as negociações inclusive a pessoas 

físicas, por meio do app CarbonZ, no qual pessoas e empresas podem calcular e 

compensar emissão de gás efeito estufa. 

O Brasil é o maior exportador e o segundo maior produtor no mundo de papel 

e celulose. Portanto, gerador de biomassa. Na outra ponta, as indústrias de 

reflorestamento e agronegócio são grandes consumidoras de adubo orgânico. Os 

créditos acontecem nos dois processos, que exigem purificação do solo e sequestro de 

carbono da atmosfera. 

Além disso, no leque dos créditos de carbono, esse é um dos com maior valor 

financeiro, já que os benefícios vão além da redução de emissão de gases de efeito 

estufa. Esse tipo de crédito tem impacto social e na regeneração de biomas, 

abrangendo maior número de compromissos da Organização das Nações Unidas (ONU) 

na Agenda 2030 e no Acordo de Paris. 

 

IPO do BV (15/03/2021) 

Broadcast 

O BV, antigo Banco Votorantim, espera definir a faixa de preços da sua oferta 

pública inicial de ações nos próximos 10 dias. A ideia é que o valor das ações seja 
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conhecido na primeira semana de abril. Os sócios Banco do Brasil e família Ermírio de 

Moraes “estão animados” com a operação. O questionamento dos investidores quanto 

à participação do banco público no negócio é frequente. O contra-argumento é o de 

que a interferência do BB é “pequena”. 

O cronograma da oferta inicial do BV está sendo definido neste momento. Ou 

seja, alguns ajustes nas datas ainda podem ocorrer, com a precificação das ações 

podendo acontecer, por exemplo, até a primeira quinzena de abril. Os sócios também 

discutem a fatia que vão vender. No passado, falava-se em R$ 5 bilhões. No entanto, 

BB e a família chegaram a considerar uma cifra menor, podendo ficar entre R$ 2,5 

bilhões e R$3,5 bilhões, a depender da demanda. 

 

Aumento de vendas de Materiais de Construção (15/03/2021) 

Broadcast 

10% de vendas de materiais de construção a mais, em janeiro e fevereiro, 

segundo a Abramat. Para 2021, entidade prevê 4%.  O mercado de materiais de 

construção continua aquecido. As vendas em fevereiro cresceram 8,6%, em relação ao 

mesmo mês do ano passado. Tiveram, porém, baixa de 1,4% na comparação com 

janeiro. Nos primeiros dois meses do ano, a venda de insumos para construção já 

cresceu 10,1%. Os dados são deflacionados e vêm da Associação Brasileira da Indústria 

de Materiais de Construção (Abramat). A entidade estima alta de 4% nas vendas de 

2021. Se confirmada, representará uma melhora expressiva em comparação com 

2020, quando subiram perto de 0,5%. A pesquisa mais recente mostrou que, no 

acumulado dos 12 meses encerrados em fevereiro, as vendas da indústria cresceram 

1,4%. 

 

Vagas para a Fundação Instituto de Administração (FIA) (15/03/2021) 

Broadcast 

A procura por uma vaga no curso gratuito da Fundação Instituto de 

Administração (FIA) para executivos em busca de recolocação no mercado de trabalho 

cresceu neste ano. A expectativa é que os inscritos no treinamento de reciclagem, 

espécie de MBA, superem o recorde de 1.000 interessados de 2016, auge da recessão 
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anterior à da pandemia. Houve ligeira mudança de perfil nas pessoas que têm se 

inscrito no curso, com mais interessados na faixa dos 30 anos. Normalmente, os 

candidatos tinham 40 anos ou mais. O curso tem carga de 252 horas/aula em temas 

como finanças e gestão de pessoas, além de um trabalho prático. O índice de 

recolocação em que a instituição oferece o curso é de 75% dos participantes. 

 

Empresa que demitir e ajudar na recolocação terá incentivo no FGTS 

(15/03/2021) 

O Estado de S. Paulo 

O governo quer incentivar empresas a ajudarem trabalhadores demitidos a se 

recolocarem no mercado de trabalho durante o período do aviso prévio, que pode 

durar de 30 a 90 dias, de acordo com os anos de serviço. O empregador que demitir, 

mas apoiar o trabalhador em sua recolocação a partir da contratação de um serviço 

especializado na busca de vagas e candidatos, terá a multa de 40% sobre o saldo do 

FGTS reduzida para 20%. O desconto é concedido caso o profissional seja de fato 

recontratado a partir da ajuda. 

Já a empresa que contratar um trabalhador que esteja no prazo do aviso prévio 

poderá recolher menos FGTS durante o primeiro ano. A alíquota mensal de 

contribuição para o fundo de garantia, que é de 8% sobre o salário, passaria a 2% 

nesse período. A ideia do governo é que esse benefício também funcione como uma 

espécie de garantia de manutenção do emprego, já que, se o trabalhador for demitido 

antes de completar 12 meses, a empresa precisará reembolsar a diferença de 6% não 

recolhida. 

O desenho também incentiva o trabalhador a aceitar uma nova proposta de 

trabalho ainda dentro do período de aviso prévio, uma vez que ele não ficará sem 

salário e ainda receberá 50% do valor da primeira parcela do seguro-desemprego a 

que ele teria direito caso não encontrasse nenhuma vaga. Hoje, o trabalhador que 

consegue emprego com carteira assinada deixa de receber o benefício de forma 

automática, o que acaba incentivando a permanência na informalidade. Com a 

mudança, os técnicos querem permitir que o trabalhador receba ainda uma parte do 

seguro, mesmo que seja recontratado. Além disso, a área econômica entende que os 
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50% da primeira parcela podem compensar em parte o desconto concedido à empresa 

nos recolhimentos do FGTS durante o primeiro ano. 

Ao conceder vantagens diferentes para quem demite, quem contrata e quem é 

contratado, o governo espera estimular a recolocação do trabalhador e reduzir sua 

dependência do seguro-desemprego. Caso essa estratégia funcione, haveria a 

economia de recursos do FAT, hoje deficitário e que precisa de aportes anuais do 

Tesouro Nacional para bancar suas políticas. 

Além do seguro-desemprego, o FAT é responsável pelo pagamento do abono 

salarial, uma espécie de 14º salário a trabalhadores com carteira assinada que ganham 

até dois salários-mínimos. No diagnóstico, os trabalhadores usam em média 4,3 

parcelas do seguro-desemprego, de um máximo de cinco. Para os técnicos, o dado 

pode ser um indicativo de fraudes, pois muitas vezes o beneficiário usa o seguro até o 

fim enquanto trabalha informalmente. O novo modelo pretende reduzir os incentivos 

da própria política para que isso aconteça. A mudança também deve incluir uma 

adequação nas regras de fiscalização do trabalho. A lei hoje trata de envio de cartas, 

anotação em carteira de trabalho impressa e notificação por papel. Agora, será 

admitida a possibilidade de realizar todas essas ações por meio eletrônico.  

 

Banco Central vive dilema de ter de subir juro na crise (15/03/2021) 

O Estado de S. Paulo 

A aceleração da alta de preços pôs o Banco Central numa situação difícil: a de 

ter de elevar a taxa de juros em plena crise econômica e piora da pandemia. A decisão 

desta semana será o primeiro teste após o Congresso aprovar a autonomia do BC. A 

aposta do mercado é de uma elevação de 0,50 ponto porcentual na reunião do 

Copom. 

Em um gráfico, as tendências de inflação, em alta, e da variação do PIB, em 

queda, mostram, no jargão de mercado, uma boca de jacaré se abrindo. Essa é uma 

situação de extrema anormalidade em que atividade econômica e inflação estão em 

sentidos opostos. A elevação dos juros pode dificultar ainda mais a retomada da 

economia. A decisão desta semana será o primeiro teste para o presidente do BC, 

Roberto Campos Neto, e sua equipe. No mês passado, o Congresso aprovou a 
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autonomia do Banco Central, com a justificativa de garantir a condução da política de 

juros sem pressões políticas. Com a inflação em alta, em um ritmo de 5,2% ao ano, a 

expectativa é que o BC comece agora a desarmar essa bomba relógio para barrar o 

risco de descontrole de preços, sobretudo em 2022. Será a reversão de um período 

longo de queda de juros, que levou a taxa Selic ao patamar histórico de 2% ao ano. A 

aposta do mercado é de uma elevação de 0,50 ponto porcentual na reunião do Copom 

dos dias 16 e 17 . 

A perspectiva de a economia entrar em recessão, no segundo trimestre, num 

quadro de recrudescimento da pandemia, combinado com medidas de isolamento, só 

amplia o desconforto com a medida. A inflação ficou ainda mais pressionada nos 

últimos tempos por iniciativas do próprio governo. A cotação do dólar subiu com os 

sinais contraditórios na economia dados pelo presidente Bolsonaro, como a 

intervenção na Petrobrás, a tentativa de flexibilizar o teto de gastos (regra que limita o 

crescimento das despesas) e a articulação para desidratar as medidas de corte de 

gastos da PEC do auxílio emergencial. 

O resultado: mais pressão sobre a inflação. “É um sinal de desequilíbrio ter essa 

bomba relógio de inflação alta com uma queda do PIB já contratada”, diz Silvia Matos, 

do Ibre/FGV. Com a inflação em 12 meses se aproximando de 7% em abril, 

desemprego e PIB negativo, a economia vive uma situação de estagflação (combinação 

de economia parada com preços em alta). “Esse é o drama para o BC. É uma das piores 

combinações”, diz ela, que não descarta a consolidação de um quadro recessivo em 

2021, mais grave do que a estagflação. Além disso, a renda da população caiu com a 

fragilidade do mercado de trabalho. 

Nas contas do ex-secretário de Política Econômica, José Roberto Mendonça de 

Barros, desde setembro vem se formando um acúmulo de pressões inflacionárias, que 

começou a partir dos alimentos, mas que não foram levadas devidamente a sério nem 

pelo Ministério da Economia nem pelo BC. A mudança foi muito rápida. Em julho de 

2020, diz Mendonça de Barros, a inflação estava abaixo de 2%. Em setembro começou 

a aumentar e terminou 2020 acima de 4%. Só no mês passado subiu 0,86% – a maior 

taxa desde 2016. 
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Para José Júlio Senna, chefe do Centro de Estudos Monetários do Ibre, a alta da 

inflação é muito preocupante e o BC não pode facilitar. “Se dermos mole nesse campo, 

vamos continuar com os problemas que já temos e acrescentar mais um.” Ele ressalta 

que, no campo das commodities (produtos básicos como grãos, petróleo e minério de 

ferro), já houve alta de 10% em janeiro e mais 7% em fevereiro. As matérias-primas, 

afirma, já acumulam elevação de 75% em 12 meses. “Estamos vivendo repasses 

reprimidos”, enfatiza o economista. 

 

Uma das maiores cooperativas de crédito do País, a Credicitrus planeja 

novas incorporações. (15/03/2021) 

Broadcast 

A Credicitrus, uma das maiores cooperativas de crédito do País, planeja novas 

incorporações para viabilizar planos de expansão. “Temos algumas opções no radar”, 

conta, sem dar mais detalhes, Marcos Lourenço Santin, presidente do Conselho de 

Administração da Sicoob Credicitrus. A última aquisição, da Credicoonai, ocorreu em 

novembro. A cooperativa de Franca (SP) é forte na oferta de crédito para leite e café e 

conta com 50 mil associados. A Credicitrus, com 150 mil cooperados, dos quais 70 mil 

do campo, fechou 2020 com carteira de R$ 3,88 bilhões, 26% acima de 2019, sendo R$ 

1,438 bilhão, ou 37% do total, aplicado em crédito rural. Neste ano, quer voltar a 

crescer 26%, tanto em carteira como em captações. “As cooperativas crescem nas 

crises, pois precisam atender cooperados”, diz.  

Para Santin, é “inevitável” a consolidação de cooperativas de crédito no Brasil, 

dada a pulverização do ramo. Hoje, são 827 no País. Com a crescente demanda por 

crédito no mercado, do setor agropecuário inclusive, as instituições precisam ganhar 

escala e eficiência, o que é acelerado com incorporações. Na união de Credicitrus e 

Credicoonai pesou também a complementaridade de atividades atendidas entre cada 

uma delas (citros e cana pela primeira, leite e café pela segunda), que deve gerar 

negócios em períodos diferentes do ano. 

A Credicitrus cresceu de forma expressiva em 2020. A captação de recursos, 

entre depósitos à vista e aportes de longo prazo, aumentou 44% e chegou a R$ 5,331 

bilhões. Do R$ 1,438 bilhão emprestado ao setor agropecuário, em torno de R$ 1 
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bilhão foi captado das aplicações de associados em Letras de Crédito do Agronegócio 

(LCA). A cooperativa distribuiu um volume recorde de sobras entre os seus 

cooperados, R$ 209 milhões, 20,6% acima de 2019. 

 

Aquisições na Área de Monitoramento Agrícola (15/03/2021) 

Broadcast 

A MSD Saúde Animal concluiu a aquisição da Poultry Sense, empresa inglesa de 

tecnologia para monitoramento e identificação precoce de doenças na indústria 

avícola. A marca soma-se a outras seis adquiridas no ano passado para formar uma 

nova unidade operacional, focada em inteligência de dados: a MSD Intelligence. Delair 

Bolis, presidente da empresa no Brasil, conta que o investimento para o lançamento 

da unidade em nível global supera US$ 4 bilhões. No Brasil, a criação da área de 

inteligência deve levar a MSD a aumentar o faturamento em 40% até 2023.  

 

Mercado de Defensivos Biológicos (15/03/2021) 

Broadcast 

A Superbac entrou na onda dos defensivos biológicos. A companhia, de 

fertilizantes organominerais, investiu aproximadamente R$ 100 milhões na construção 

de uma biofábrica e de laboratórios de pesquisa anexos à planta de Mandaguari (PR). 

De lá vão sair os micro-organismos necessários para a produção dos insumos 

biológicos. A biofábrica deve operar a partir do segundo semestre. A empresa espera 

ser autossuficiente em matéria-prima na safra 2022/23 para iniciar o ciclo 2023/24 

com o portfólio de biodefensivos. Para este ano, prevê comercializar 25% a 30% mais 

adubos organominerais – segmento que lidera com mais de 70% de participação. No 

ano passado, suas vendas cresceram 25%. 

 “O produtor está capitalizado e investindo cada vez mais em fertilizantes 

especiais”, diz Mozart Fogaça Júnior, vice-presidente da Superbac. Parte do 

crescimento deve ser obtida junto a novas cooperativas e em vendas diretas nas 

Regiões Sul e Centro-oeste. Também da maior presença em culturas como milho 

safrinha, trigo e café.  
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‘Próxima janela de ofertas de ações na Bolsa deve somar R$ 50 bilhões’ 

(15/03/2021) 

Broadcast 

A próxima janela para ofertas de ações, que se inicia em abril, deverá somar R$ 

50 bilhões, um novo recorde para um único período de emissões, segundo o 

responsável pelo banco de investimento do Citi no Brasil, Eduardo Miras. Até aqui, 

mesmo diante da maior volatilidade do mercado, as empresas seguem com seus 

planos de buscarem recursos via IPO. 

• Quais suas estimativas para a próxima janela de ofertas de ações? 

Por enquanto, a expectativa é de muitas transações – há 44 potenciais IPOS a 

virem a mercado (considerando as empresas que estão com pedido de registro junto à 

CVM) e há, ainda, as ofertas subsequentes (ofertas de ações de empresas que já são 

listadas). Logo, é normal que algumas delas esperem próximas janelas para lançarem a 

oferta. 

• O aumento da volatilidade do mercado mudou alguma da expectativa até 

aqui? 

Com o aumento da volatilidade, o processo fica mais complexo e é um fator de 

atenção. No entanto, até aqui continuamos trabalhando normalmente para lançar 

essas ofertas. Por enquanto, a volatilidade não impactou esse processo. 

 

• O início do ano já foi muito forte. A próxima janela pode ser ainda melhor? 

Pode ser ainda mais positiva. Essa janela é mais longa e por isso há mais tempo 

para se analisar as ofertas e para a absorção das transações pelo mercado. Para a 

próxima janela, que é aquela em que as empresas que irão a mercado utilizarão os 
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seus dados financeiros de 2020, a estimativa é que o volume das emissões alcance R$ 

50 bilhões. 

•E a diversificação das empresas que estão abrindo capital? 

O mercado está ávido para ter exposição no setor de saúde. Na próxima janela 

também veremos um bom volume vindo de consumo e varejo e ainda as de 

tecnologia. Mas há outros setores que terão bom movimento, como farmacêuticas e o 

agronegócio. Há uma diversificação de setores, mas uma interiorização do mercado de 

capitais para outras regiões do Brasil. 

• Poderemos observar também ofertas de fintechs, que estão crescendo no 

Brasil? 

Teremos uma mudança de empresas de setor financeiro na Bolsa, com 

empresas novas, as fintechs, indo a mercado. Durante o ano haverá mais delas indo à 

Bolsa e mudando um pouco essa participação do setor financeiro. 

 

Rappi vai emprestar R$ 100 milhões a restaurantes (15/03/2021) 

Broadcast 

Em meio ao agravamento da pandemia no Brasil, a startup colombiana de 

delivery Rappi anuncia hoje um pacote de ajuda a estabelecimentos parceiros do 

aplicativo no País. A empresa afirma que vai emprestar R$ 100 milhões a restaurantes 

em 2021, além de diminuir o tempo de repasse das vendas para até sete dias pelos 

próximos quatro meses. Até então, o tempo de repasse era de 14 dias — antes da 

pandemia, eram 30 dias. As medidas são uma forma de ajudar os restaurantes diante 

do endurecimento das restrições da pandemia, garantindo, assim, que o ecossistema 

do delivery continue funcionando. Parte do plano da Rappi também é incentivar a 

entrada de novos estabelecimentos na plataforma, ao passo que as portas dos 

restaurantes estão fechadas para clientes em muitas cidades. A startup vai oferecer a 

isenção de taxas por 90 dias para novos estabelecimentos que quiserem se cadastrar 

no app. 

“Quem não estava no delivery, agora depende da entrega”, afirma Guto Quirós, 

diretor de marketing da Rappi, ao Estadão. “Quanto aos estabelecimentos que já estão 

com a gente, nossos esforços estarão concentrados em ajudá-los a vender mais.” 
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Dentro do pacote, a empresa está lançando um fundo de marketing focado em 

impulsionar as vendas de pequenos e médios restaurantes por meio de cupons de 

descontos. A taxa cobrada dos estabelecimentos já cadastrados no app, porém, não 

será diminuída. Do lado do consumidor, a startup vai oferecer gratuitamente a 

assinatura Rappi Prime durante 30 dias. O serviço oferece também frete grátis ao 

usuário e acesso a descontos na plataforma. A Rappi afirma que já investiu nos últimos 

três meses R$ 86 milhões na indústria de restaurantes do Brasil por meio de 

empréstimos.  

 

 



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 

(15/03/2021)


