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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
30 DE MARÇO DE 2021 
 

Título com meta sustentável não atende à demanda 

O Estado de S. Paulo 

Títulos de dívida atrelados a metas de sustentabilidade, que preveem punições às 

empresas que não cumprirem o prometido, veem procura superar até dez vezes a oferta. 

Atraentes para investidores internacionais, esses papéis pagam juros mais baixos do que os 

títulos convencionais. Reintroduzir espécies extintas ou ameaçadas, reduzir consumo de água e 

de emissão de poluentes e investir em frotas de veículos com combustível limpo são alguns dos 

compromissos estabelecidos por companhias brasileiras em emissões de bônus recentes. E a 

demanda por esses títulos tem sido superior à oferta. Além dos green bonds, ligados à 

sustentabilidade, começam a aparecer no mercado os chamados SLB (títulos de dívida atrelados 

a metas de sustentabilidade), que preveem punições à empresa que não cumprir o prometido 

no prazo, com acréscimo na remuneração aos investidores. Papéis com esse compromisso têm 

sido muito atraentes para investidores, especialmente internacionais. 

Nas emissões feitas de 2020 para cá a demanda superou a oferta dez vezes para esse 

tipo de título. Os juros são inferiores aos de emissões convencionais. O diretor da Simpar, Denys 

Ferrez, diz que hoje “tem mais dinheiro com esse viés do que oferta de ativos”. A Simpar – 

holding que controla seis empresas, como  JSL e Movida – fez emissão internacional de R$ 450 

milhões. Segundo Ferrez, foi uma demanda pensando em três investidores, mas 12 foram 

atraídos e não deu para atender a todos. A empresa se comprometeu em reduzir emissão de 

gases de efeito estufa até 2025. Uma das ações será substituir a frota de veículos a diesel por 

elétricos. O grupo tinha feito em janeiro uma captação internacional com selo sustentável, em 

dólar. A oferta inicial, de US$ 500 milhões, teve demanda cinco vezes maior, o que levou o grupo 

a ampliá-la para US$ 625 milhões e com juros mais baixos. 

Para Gustavo Siqueira, do Morgan Stanley, “os produtos disponíveis versus a quantidade 

de dinheiro investido em fundos ESG são desbalanceados”. Segundo ele, a maioria dos grandes 

gestores de dinheiro no mundo estão convergindo para a preocupação com o meio ambiente. 

“Eles perceberam que a população jovem se importa em obter retorno com o dinheiro aplicado, 

mas usado de maneira mais consciente”. É com esse pensamento que tem crescido a emissão 

de bônus sustentáveis pelas empresas na Europa e EUA, e recentemente no Brasil. Dados da 
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plataforma Sitawi indicam que as emissões de títulos com viés ESG somaram US$ 5,3 bilhões em 

2020, o dobro do ano anterior. E só nos dois primeiros meses de 2020  estão em US$ 5 bilhões. 

Em janeiro, a Klabin fez emissão de US$ 500 milhões em títulos SLB, mas a demanda foi 

dez vezes maior. “Nesse caso, foi por causa dos compromissos verdes”, diz Gustavo Rocha 

Garcia, gerente de Tesouraria. “E isso permitiu que conseguíssemos a taxa para 3,2% ao ano; se 

não fosse verde, seria 3,6%.” As metas propostas pela Klabin até 2025 são redução do consumo 

de água no processo produtivo, aumento de reúso e reciclagem de resíduo sólido e reintrodução 

de duas espécies extintas ou ameaçadas de extinção em áreas florestais da empresa. Garcia 

acredita que a “percepção verde é um caminho sem volta”. 

A Suzano emitiu US$ 750 milhões em bônus atrelados a metas de sustentabilidade em 

setembro e teve demanda dez vezes superior. Diante da oportunidade, reabriu a emissão dois 

meses depois e captou mais US$ 500 milhões com um diferencial: os juros pelo SLB ficaram em 

3,1% ao ano, a menor taxa para uma empresa brasileira nesse tipo de operação. Na anterior, foi 

de 3,95%. “O mercado está muito demandante de papéis com características ESG e a oferta 

ainda não dá conta”, diz Marcelo Bacci, diretor da Suzano. “Hoje 30% da nossa dívida é ligada a 

metas de sustentabilidade.” Segundo ele, a tendência é de aumento de transações em que se 

possa premiar com menor custo de capital empresas com boas iniciativas. As metas da Suzano 

são redução de emissão de gases de efeito estufa e de captação industrial de água.  

A Rumo é outra que fez emissão com foco ESG em junho, de US$ 500 milhões, e teve 

demanda cinco vezes maior. A empresa se comprometeu a direcionar recursos para reduzir 

emissões em 15% até 2025, financiar projetos de substituição e aquisição de material rodante 

mais moderno e extensão e modernização das vias férreas. 

 

Para crescer no agro, BTG mira produtor de menor porte 

Broadcast 

O BTG Pactual está reforçando o atendimento a pequenos e médios produtores para 

impulsionar a carteira de agronegócio. Conhecido pela atuação em investimentos e apoio a 

grandes companhias, o banco vai concorrer no agro com Banco do Brasil, Bradesco, Santander 

e Itaú. “Há tanta demanda por recursos que existe espaço para todos”, diz Rogério Stallone, 

responsável pela carteira de crédito corporativo. Dois anos após criar o BTG + business, braço 

para pequenas e médias empresas, os produtores integrados de aves e suínos, pecuaristas e 

agentes de menor porte já correspondem a 25% da carteira agro do BTG, de R$ 11 bilhões. 

Outros 75% são de companhias com faturamento superior a R$ 500 milhões, de diversos 

segmentos. Em 2019, a carteira agro do BTG era quase a metade da atual, de R$ 6 bilhões, com 
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15% vindos dos pequenos. O agro corresponde hoje a 15% da carteira total de crédito do BTG, 

de R$ 74 bilhões. Rafael Nery, responsável pela cobertura comercial de clientes corporativos, 

estima que em até três anos 25% da carteira do banco deve vir do agro, em linha com o peso do 

setor no PIB do País. Além do avanço entre pequenos e médios, há espaço para crescer entre os 

grandes grupos, acredita ele. Hoje são 100 os atendidos e podem se aproximar de 250. “Vamos 

prover crédito, gestão de recursos, apoio no acesso ao mercado de capitais e de ações.” 

A atuação em seguro agrícola é outra aposta. Desde 2019, quando o BTG estreou no 

segmento, o total de prêmios (receita com apólices) saiu de R$ 52 milhões para R$ 212 milhões 

em 2020. O volume pode chegar a R$ 300 milhões em 2021, ainda que a prioridade seja 

consolidar o montante atual, explica Leonardo Felix, responsável por seguro e resseguro. No 

segundo semestre, o banco começará a ofertar crédito também a seus clientes de seguros – 

produtores que se financiam com revendas, cooperativas e outros agentes. 

 

Expansão das Agfintechs 

Broadcast 

Produtores também terão mais recursos para se financiar junto a fintechs, as startups 

do setor financeiro. Francisco Jardim, sócio-diretor do fundo de investimentos em agtechs SP 

Ventures, acredita que seis ou sete agfintechs (voltadas ao agronegócio) devem captar recursos 

neste ano por meio de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCS) para financiar a 

produção agrícola. O volume deve girar entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões. 

A SP Ventures estrutura seu segundo fundo, Agventures 2, destinado a agtechs, que já 

captou R$ 160 milhões e deve fechar abril com R$ 200 milhões. A meta é bater R$ 350 milhões 

no total. Cinco startups já foram selecionadas para receber aportes, de um total previsto de 25. 

Destas, cinco ou seis serão agfintechs, diz Jardim. As demais terão soluções para outras áreas 

como insumos biológicos, e-commerce e ferramentas de produtividade. 

 

Investimentos em Água de Reuso 

Broadcast 

A Syngenta concluiu investimento de US$ 6,1 milhões em estação de tratamento para 

gerar água de reúso em sua fábrica em Paulínia (SP), a maior unidade de formulações de 

produtos da multinacional de agroquímicos e sementes no mundo. A estação, inaugurada este 

mês, vai tratar 100% dos efluentes sanitários gerados nas instalações. A estimativa é de que a 

empresa deixará de usar até 40 milhões de litros de água do sistema público por ano. 

(30/03/2021)



2 
 

plataforma Sitawi indicam que as emissões de títulos com viés ESG somaram US$ 5,3 bilhões em 

2020, o dobro do ano anterior. E só nos dois primeiros meses de 2020  estão em US$ 5 bilhões. 

Em janeiro, a Klabin fez emissão de US$ 500 milhões em títulos SLB, mas a demanda foi 

dez vezes maior. “Nesse caso, foi por causa dos compromissos verdes”, diz Gustavo Rocha 

Garcia, gerente de Tesouraria. “E isso permitiu que conseguíssemos a taxa para 3,2% ao ano; se 

não fosse verde, seria 3,6%.” As metas propostas pela Klabin até 2025 são redução do consumo 

de água no processo produtivo, aumento de reúso e reciclagem de resíduo sólido e reintrodução 

de duas espécies extintas ou ameaçadas de extinção em áreas florestais da empresa. Garcia 

acredita que a “percepção verde é um caminho sem volta”. 

A Suzano emitiu US$ 750 milhões em bônus atrelados a metas de sustentabilidade em 

setembro e teve demanda dez vezes superior. Diante da oportunidade, reabriu a emissão dois 

meses depois e captou mais US$ 500 milhões com um diferencial: os juros pelo SLB ficaram em 

3,1% ao ano, a menor taxa para uma empresa brasileira nesse tipo de operação. Na anterior, foi 

de 3,95%. “O mercado está muito demandante de papéis com características ESG e a oferta 

ainda não dá conta”, diz Marcelo Bacci, diretor da Suzano. “Hoje 30% da nossa dívida é ligada a 

metas de sustentabilidade.” Segundo ele, a tendência é de aumento de transações em que se 

possa premiar com menor custo de capital empresas com boas iniciativas. As metas da Suzano 

são redução de emissão de gases de efeito estufa e de captação industrial de água.  

A Rumo é outra que fez emissão com foco ESG em junho, de US$ 500 milhões, e teve 

demanda cinco vezes maior. A empresa se comprometeu a direcionar recursos para reduzir 

emissões em 15% até 2025, financiar projetos de substituição e aquisição de material rodante 

mais moderno e extensão e modernização das vias férreas. 

 

Para crescer no agro, BTG mira produtor de menor porte 

Broadcast 

O BTG Pactual está reforçando o atendimento a pequenos e médios produtores para 

impulsionar a carteira de agronegócio. Conhecido pela atuação em investimentos e apoio a 

grandes companhias, o banco vai concorrer no agro com Banco do Brasil, Bradesco, Santander 

e Itaú. “Há tanta demanda por recursos que existe espaço para todos”, diz Rogério Stallone, 

responsável pela carteira de crédito corporativo. Dois anos após criar o BTG + business, braço 

para pequenas e médias empresas, os produtores integrados de aves e suínos, pecuaristas e 

agentes de menor porte já correspondem a 25% da carteira agro do BTG, de R$ 11 bilhões. 

Outros 75% são de companhias com faturamento superior a R$ 500 milhões, de diversos 

segmentos. Em 2019, a carteira agro do BTG era quase a metade da atual, de R$ 6 bilhões, com 

3 
 

15% vindos dos pequenos. O agro corresponde hoje a 15% da carteira total de crédito do BTG, 

de R$ 74 bilhões. Rafael Nery, responsável pela cobertura comercial de clientes corporativos, 

estima que em até três anos 25% da carteira do banco deve vir do agro, em linha com o peso do 

setor no PIB do País. Além do avanço entre pequenos e médios, há espaço para crescer entre os 

grandes grupos, acredita ele. Hoje são 100 os atendidos e podem se aproximar de 250. “Vamos 

prover crédito, gestão de recursos, apoio no acesso ao mercado de capitais e de ações.” 

A atuação em seguro agrícola é outra aposta. Desde 2019, quando o BTG estreou no 

segmento, o total de prêmios (receita com apólices) saiu de R$ 52 milhões para R$ 212 milhões 

em 2020. O volume pode chegar a R$ 300 milhões em 2021, ainda que a prioridade seja 

consolidar o montante atual, explica Leonardo Felix, responsável por seguro e resseguro. No 

segundo semestre, o banco começará a ofertar crédito também a seus clientes de seguros – 

produtores que se financiam com revendas, cooperativas e outros agentes. 

 

Expansão das Agfintechs 

Broadcast 

Produtores também terão mais recursos para se financiar junto a fintechs, as startups 

do setor financeiro. Francisco Jardim, sócio-diretor do fundo de investimentos em agtechs SP 

Ventures, acredita que seis ou sete agfintechs (voltadas ao agronegócio) devem captar recursos 

neste ano por meio de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCS) para financiar a 

produção agrícola. O volume deve girar entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões. 

A SP Ventures estrutura seu segundo fundo, Agventures 2, destinado a agtechs, que já 

captou R$ 160 milhões e deve fechar abril com R$ 200 milhões. A meta é bater R$ 350 milhões 

no total. Cinco startups já foram selecionadas para receber aportes, de um total previsto de 25. 

Destas, cinco ou seis serão agfintechs, diz Jardim. As demais terão soluções para outras áreas 

como insumos biológicos, e-commerce e ferramentas de produtividade. 

 

Investimentos em Água de Reuso 

Broadcast 

A Syngenta concluiu investimento de US$ 6,1 milhões em estação de tratamento para 

gerar água de reúso em sua fábrica em Paulínia (SP), a maior unidade de formulações de 

produtos da multinacional de agroquímicos e sementes no mundo. A estação, inaugurada este 

mês, vai tratar 100% dos efluentes sanitários gerados nas instalações. A estimativa é de que a 

empresa deixará de usar até 40 milhões de litros de água do sistema público por ano. 

4 
 

 

Economia de Água 

Broadcast 

Ainda sobre água, a citricultura conseguiu, em 12 anos, reduzir de até 12 mil litros por 

hectare para até 4 mil litros o consumo médio na aplicação de agroquímicos nos pomares. O 

resultado foi obtido a partir de pesquisa desenvolvida pelo Centro de Engenharia e Automação 

(CEA), do Instituto Agronômico (IAC), em parceria com o Fundo de Defesa da Citricultura 

(Fundecitrus). Hamilton Ramos, coordenador da Unidade de Referência em Tecnologia e 

Segurança na Aplicação de Defensivos Agrícolas, iniciativa que faz a ponte entre CEA e setor 

privado, conta que mesmo com a economia de água o número de plantas tratadas subiu de 200 

para 600 por hectare. 

 

Aumento da produção de aditivo biológico para fertilizantes minerais 

Broadcast 

A empresa de biológicos Microgeo vai investir mais R$ 4 milhões na unidade de Limeira 

(SP) para produzir aditivo biológico para fertilizantes minerais. Caio Suppia, diretor de 

Marketing, conta que a empresa tinha aplicado R$ 2 milhões em pesquisa, desenvolvimento e 

avaliações a campo do produto. A nova linha começa com produção de 250 toneladas por ano 

a partir da metade de 2022 e deve chegar a 3 mil toneladas em 2027. O aditivo será fornecido a 

uma empresa parceira, que vai produzir o fertilizante revestido e fazer a distribuição aos 

agricultores. A Microgeo faturou R$ 60 milhões em 2020, 18% acima de 2019. Em 2021, 

pretende ampliar as vendas em 40%, compensando o que deixou de crescer no ano passado em 

virtude da pandemia. Para 2022, a ideia é chegar a R$ 114,2 milhões, sendo R$ 5 milhões apenas 

com a nova linha. A empresa investe 3% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. 

 

SAÍDA PARA HOTÉIS EM CRISE 

O Estado de S. Paulo 

Bem localizados e com mais área construída do que o permitido para prédios 

convencionais, hotéis em crise viram alvo de investidores no Rio. Os planos incluem a 

transformação em residenciais de luxo e até em colivings, república moderninha como a que 

funciona no Hotel Novo Mundo. Pelos corredores do Hotel Novo Mundo, no Rio de Janeiro, por 

onde passaram nomes como Pelé e Juscelino Kubitschek, hoje circulam residentes da moradia 
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15% vindos dos pequenos. O agro corresponde hoje a 15% da carteira total de crédito do BTG, 

de R$ 74 bilhões. Rafael Nery, responsável pela cobertura comercial de clientes corporativos, 

estima que em até três anos 25% da carteira do banco deve vir do agro, em linha com o peso do 

setor no PIB do País. Além do avanço entre pequenos e médios, há espaço para crescer entre os 

grandes grupos, acredita ele. Hoje são 100 os atendidos e podem se aproximar de 250. “Vamos 

prover crédito, gestão de recursos, apoio no acesso ao mercado de capitais e de ações.” 

A atuação em seguro agrícola é outra aposta. Desde 2019, quando o BTG estreou no 

segmento, o total de prêmios (receita com apólices) saiu de R$ 52 milhões para R$ 212 milhões 

em 2020. O volume pode chegar a R$ 300 milhões em 2021, ainda que a prioridade seja 

consolidar o montante atual, explica Leonardo Felix, responsável por seguro e resseguro. No 

segundo semestre, o banco começará a ofertar crédito também a seus clientes de seguros – 

produtores que se financiam com revendas, cooperativas e outros agentes. 

 

Expansão das Agfintechs 

Broadcast 

Produtores também terão mais recursos para se financiar junto a fintechs, as startups 

do setor financeiro. Francisco Jardim, sócio-diretor do fundo de investimentos em agtechs SP 

Ventures, acredita que seis ou sete agfintechs (voltadas ao agronegócio) devem captar recursos 

neste ano por meio de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCS) para financiar a 

produção agrícola. O volume deve girar entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões. 

A SP Ventures estrutura seu segundo fundo, Agventures 2, destinado a agtechs, que já 

captou R$ 160 milhões e deve fechar abril com R$ 200 milhões. A meta é bater R$ 350 milhões 

no total. Cinco startups já foram selecionadas para receber aportes, de um total previsto de 25. 

Destas, cinco ou seis serão agfintechs, diz Jardim. As demais terão soluções para outras áreas 

como insumos biológicos, e-commerce e ferramentas de produtividade. 

 

Investimentos em Água de Reuso 

Broadcast 

A Syngenta concluiu investimento de US$ 6,1 milhões em estação de tratamento para 

gerar água de reúso em sua fábrica em Paulínia (SP), a maior unidade de formulações de 

produtos da multinacional de agroquímicos e sementes no mundo. A estação, inaugurada este 

mês, vai tratar 100% dos efluentes sanitários gerados nas instalações. A estimativa é de que a 

empresa deixará de usar até 40 milhões de litros de água do sistema público por ano. 
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Economia de Água 

Broadcast 

Ainda sobre água, a citricultura conseguiu, em 12 anos, reduzir de até 12 mil litros por 

hectare para até 4 mil litros o consumo médio na aplicação de agroquímicos nos pomares. O 

resultado foi obtido a partir de pesquisa desenvolvida pelo Centro de Engenharia e Automação 

(CEA), do Instituto Agronômico (IAC), em parceria com o Fundo de Defesa da Citricultura 

(Fundecitrus). Hamilton Ramos, coordenador da Unidade de Referência em Tecnologia e 

Segurança na Aplicação de Defensivos Agrícolas, iniciativa que faz a ponte entre CEA e setor 

privado, conta que mesmo com a economia de água o número de plantas tratadas subiu de 200 

para 600 por hectare. 

 

Aumento da produção de aditivo biológico para fertilizantes minerais 

Broadcast 

A empresa de biológicos Microgeo vai investir mais R$ 4 milhões na unidade de Limeira 

(SP) para produzir aditivo biológico para fertilizantes minerais. Caio Suppia, diretor de 

Marketing, conta que a empresa tinha aplicado R$ 2 milhões em pesquisa, desenvolvimento e 

avaliações a campo do produto. A nova linha começa com produção de 250 toneladas por ano 

a partir da metade de 2022 e deve chegar a 3 mil toneladas em 2027. O aditivo será fornecido a 

uma empresa parceira, que vai produzir o fertilizante revestido e fazer a distribuição aos 

agricultores. A Microgeo faturou R$ 60 milhões em 2020, 18% acima de 2019. Em 2021, 

pretende ampliar as vendas em 40%, compensando o que deixou de crescer no ano passado em 

virtude da pandemia. Para 2022, a ideia é chegar a R$ 114,2 milhões, sendo R$ 5 milhões apenas 

com a nova linha. A empresa investe 3% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. 

 

SAÍDA PARA HOTÉIS EM CRISE 

O Estado de S. Paulo 

Bem localizados e com mais área construída do que o permitido para prédios 

convencionais, hotéis em crise viram alvo de investidores no Rio. Os planos incluem a 

transformação em residenciais de luxo e até em colivings, república moderninha como a que 

funciona no Hotel Novo Mundo. Pelos corredores do Hotel Novo Mundo, no Rio de Janeiro, por 

onde passaram nomes como Pelé e Juscelino Kubitschek, hoje circulam residentes da moradia 
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estudantil Uliving. No icônico Hotel Gloria, vizinho da zona sul carioca, os quartos que já 

acomodaram no passado 19 presidentes darão lugar a um residencial de luxo. 

Dois dos maiores símbolos da hotelaria local retratam uma tendência de transformação 

de uso dos empreendimentos que vem ganhando força. De um lado, o setor de turismo vive 

uma crise profunda, sem perspectiva de melhora no curto prazo. Do outro, investidores de 

segmentos imobiliários buscam alternativas de retorno em um cenário de baixa taxa de juros. 

A abertura de novos hotéis para a Copa do Mundo de 2014 e para a Olimpíada de 2016 

gerou uma superoferta de quartos. A situação vinha crítica desde a recessão que assolou o País 

a partir de 2015, e se agravou com a pandemia. A expectativa é de que o quadro severo ajude a 

tirar do papel uma lei municipal que torna mais simples e menos onerosa a conversão de uso, 

com menor exigência de garagens para os residenciais, por exemplo. Segundo o presidente do 

Sindicato dos Meios de Hospedagem do Rio de Janeiro, Alfredo Lopes, as discussões com a 

Câmara Municipal avançam. Ele estima o potencial de conversão em 2 mil quartos, de um total 

de pouco mais de 40 mil na cidade, e cita ainda interesse de hospitais nos pontos. 

Os investidores têm se movimentando antes mesmo da nova regulamentação. O projeto 

do Hotel Gloria, por exemplo, é capitaneado pelo fundo imobiliário do Opportunity – a operação 

foi arrematada do fundo Mubadala, que recebeu o negócio em transações com o empresário 

Eike Batista. O Novo Mundo foi comprado pela empresa de moradias estudantis Uliving, que 

tem entre os investidores o family office britânico Grosvenor e a gestora VBI Real State. 

A decisão da Uliving de escolher o prédio do icônico Hotel Novo Mundo para a unidade 

carioca de sua rede de moradia estudantil se resume a uma palavra: oportunidade. Era a 

localização ideal e com fácil acesso. O prédio era um pouco maior do que o buscado, mas tudo 

se resolveu na hora da negociação. O investimento total no projeto somou R$ 60 milhões, entre 

a compra do edifício e os gastos da reforma. 

Segundo Juliano Antunes, foi necessária uma grande reformulação para a mudança no 

uso do Novo Mundo. Dois andares inteiros se transformaram para abrir mais quartos e permitir 

a ocupação atual de 413 estudantes. Uma piscina foi feita na cobertura e as áreas comuns, como 

a do bar, viraram espaços de convivência como coworking, refeitório e uma sala de cinema. 

A fila dos interessados nesses negócios inclui ainda a incorporadora Bait, com sócios 

oriundos do mercado financeiro, entre eles dois nomes da família Klabin. O grupo disputou a 

concorrência do Hotel Gloria e segue em busca de oportunidades nesse nicho. 

“Estamos de olho em torno de cinco hotéis”, diz Henrique Blecher, presidente da Bait. 

“Os hotéis têm mais área construída do que um prédio convencional e estão bem localizados.” 

A Bait tem colhido frutos de uma combinação da escolha de pontos disputados com design 
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diferenciado nos seus lançamentos residenciais de alto padrão, como o IVO, onde funcionou a 

clínica do cirurgião plástico Ivo Pitanguy – o casarão do médico foi preservado como área de 

lazer do projeto, com apartamentos negociados a partir de R$ 1 milhão. 

 

BTG Pactual compra fatia de gestora nos Estados Unidos 

Broadcast 

Com dinheiro em caixa após duas ofertas de ações, o BTG Pactual acaba de fazer um 

novo investimento nos Estados Unidos. Adquiriu uma fatia minoritária da Kawa Capital, gestora 

com sede em Miami. Com R$ 10 bilhões sob gestão, a Kawa foi fundada em 2007 e atua no 

mercado de investimentos alternativos, segmento que vem crescendo com os investidores indo 

atrás de alternativas mais rentáveis, diante das taxas de juros baixas. Segundo o sócio da Kawa, 

Daniel Ades, a ideia é criar um fluxo de ida e volta: a parceria permitirá que os clientes do BTG 

tenham disponível uma gama de investimentos no exterior e que a base de estrangeiros da Kawa 

possa ter acesso aos investimentos no mercado brasileiro, disponíveis na plataforma do BTG. 

Hoje cerca de 40% dos ativos da gestora são de brasileiros e o restante é dividido entre 

investidores americanos e europeus. Segundo Ades a parcela do mercado nacional que aplica 

fora do Brasil é pequena. Um de seus objetivos é dar acesso à alternativa. A gestão da Kawa 

seguirá independente. O aporte na Kawa vem ao encontro do apetite do BTG em aquisições. O 

leque de compras foi da fintech de consolidação de investimentos Kinvo, a corretoras, como a 

Necton, até fatias minoritárias em escritórios de agentes autônomos. 

 

Cortes do consumo das Classes C e D 

Broadcast 

Sem auxílio emergencial, ao mesmo tempo em que as medidas de restrição à circulação 

diminuíram as atividades informais, as classes C e D cortaram forte o consumo. Pesquisa da 

Superdigital, fintech do Santander, aponta que os gastos dos dois grupos caíram 28% em relação 

a janeiro.  Exceto por combustíveis (+7%), todos os segmentos caíram, inclusive os de consumo 

mais básico. Supermercados, por exemplo, amargaram baixa de 18%. O carnaval cancelado e o 

fim dos recursos do 13º e da última parcela do auxílio emergencial, pagos em dezembro, 

contribuíram para os resultados. No setor de serviços, motor do PIB, os gastos caíram pela 

metade. Com a alta da inflação, os supermercados abocanharam uma fatia maior dos gastos – 

foram 33% do total, ante 30% em janeiro. Entre um mês e outro, o grupo de alimentação e 

bebidas, um dos principais no carrinho de compras, subiu 0,27%. 

(30/03/2021)
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Mais caros, os combustíveis abocanharam uma fatia maior dos gastos. Passaram de 5% 

para 7% das despesas do mês. A alta da gasolina levou ao maior IPCA para fevereiro em cinco 

anos, e resultou na queda do presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco. 

 

Banco Digital no Bradesco 

Broadcast 

O CEO do Next, Renato Ejnisman, criou uma nova área no banco digital do Bradesco, 

independente desde o ano passado. A área vai desenvolver novos negócios, incluindo aquisições 

e parcerias com fintechs. Para a missão, foi contratado Ricardo Urada, até então no Bradesco 

BBI. O Next tem 4,3 milhões de clientes e meta chegar a 7 milhões até o fim do ano. 

 

Fusões no mercado de Informações dobre o Clima 

Broadcast 

O Grupo Climatempo comprou a Somar Meteorologia, sua principal rival no mercado de 

informações sobre o clima no País. A transação que deve formar uma empresa de R$ 40 milhões 

em receita anual e 80% do setor no Brasil. O valor da compra não foi revelado. 

Vendido à norueguesa Stormgeo em 2019, o Climatempo espera fortalecer-se ante 

competidores internacionais, maiores e com mais capacidade de investimento. Serviços, como 

a Accuweather, também têm presença forte em dispositivos móveis, por serem instalados pelas 

próprias fabricantes de celulares. De acordo com o CEO do Climatempo, Carlos Magno do 

Nascimento, o negócio de informações ao consumidor final, que depende da publicidade online, 

sofreu um baque na pandemia. Já o segmento corporativo, no qual o Climatempo fornece dados 

do agronegócio à construção civil, cresceu. 

 

CNI pede prorrogação de regimes de desonerações 

Broadcast 

Com o agravamento da pandemia do coronavírus, a indústria brasileira quer que o 

governo prorrogue programas que desoneram tributos sobre insumos utilizados na exportação 

de bens. Em carta enviada ao ministro da Economia, Paulo Guedes, a Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) pede a renovação de dois programas que vencem neste ano. O pleito é para que 

eles sejam estendidos até 2023. 

(30/03/2021)
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O setor industrial pede a prorrogação dos regimes de Drawback e Recof/recof-sped. 

Esses regimes permitem que insumos importados utilizados na cadeia de produção de bens 

exportados fiquem livres do pagamento de impostos. “Esses programas ajudam as empresas 

brasileiras a competirem no mesmo nível no comércio internacional”, afirma a CNI, em nota. 

De acordo com a confederação, com a pandemia, as produções estão enfrentando 

atrasos recorrentes e o setor está com dificuldades no fornecimento de matéria-prima, 

produção e transporte internacional. Com isso, as empresas não conseguirão exportar todos os 

produtos previstos em 2021 e, com o vencimento dos programas, terão que pagar imposto 

sobre insumos importados neste ano. 

Em levantamento feito no início de março com 79 empresas e associações, a CNI 

identificou que 70 disseram que não conseguirão ou não sabem se conseguirão exportar dentro 

do prazo. Com isso, essas empresas teriam de pagar R$ 775 milhões em tributos por conta do 

fim dos programas, um custo “inesperado”, destaca a CNI. 

“Para manter os compromissos com os clientes internacionais e a competitividade do 

País no mercado internacional, é fundamental que os atos concessórios de Drawback e os 

processos de Recof e Recof-sped com vencimento improrrogável em 2021 sejam postergados 

para 2022, ou até mesmo para 2023”, completa o documento. Segundo a CNI, em 2019, 31% 

das exportações nacionais foram beneficiadas pelos regimes de Drawback e o Recof/recofsped 

ou US$ 69,4 bilhões. Os programas beneficiam setores como mineração, siderurgia, papel e 

celulose, químico, automotivo, metalúrgico e alimentício. 

 



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 
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