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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
31 DE MARÇO DE 2021 

 

Efeito dólar valorizado 

O Estado de S. Paulo 

Boa parte das empresas de capital aberto conseguiu fechar 2020 com resultados 

surpreendentes para um ano de pandemia, isolamento social e PIB nega�vo. Com uma gestão 

conservadora, focada nas condições básicas para atravessar a crise de forma menos traumá�ca, 

as companhias conseguiram aumentar as receitas, fortalecer o caixa disponível e só não 

terminaram o ano com lucros maiores porque a alta do dólar diminuiu os ganhos. 

Levantamento feito pela consultoria Economá�ca, com 232 empresas negociadas na 

Bolsa de Valores (sem Vale e Petrobrás), mostra que nos 12 meses de 2020, a receita líquida 

cresceu 11%, e o caixa, quase 50%. O lucro antes de juros e impostos (Ebit) subiu 15%. “No 

consolidado, o resultado das empresas só não foi melhor porque alguns setores, como papel e 

celulose e transportes, �veram desempenho muito ruim”, explica Einar Rivero, da Economá�ca. 

“Azul e Suzano, por exemplo, �veram os maiores prejuízos do ano, cerca de R$ 10 

bilhões cada uma”, disse Rivero. Além dessas duas, Oi (R$ 10 bilhões), Braskem (R$ 6,7 bilhões) 

e Gol (R$ 5,9 bilhões) puxaram para baixo o resultado consolidado das companhias. Entre as que 

mais lucraram, sem considerar Vale e Petrobrás, estão Ambev (R$ 11,4 bilhões), Eletrobrás (R$ 

6,3 bilhões), Telefônica Brasil (R$ 4,7 bilhões), JBS (R$ 4,5 bilhões) e CSN (R$ 4,03 bilhões). 

O que pesou contra o resultado das companhias foi a alta de 30% do dólar no ano. A 

escalada na cotação – de R$ 4 para R$ 5,18 – elevou as despesas financeiras das empresas com 

dívida em moeda estrangeira e reduziu em 25% o lucro líquido. “Apesar disso, os resultados 

surpreenderam posi�vamente pelo tamanho da crise.”, diz o professor do Insper, Michael 

Viriato. Pelos dados da Economá�ca, no conjunto das empresas, o lucro líquido caiu de R$ 105 

bilhões para R$ 79 bilhões. Mesmo assim, o quadro é muito diferente da realidade dos pequenos 

negócios que sucumbiram à crise e fecharam as portas ao longo de 2020. A fa�a de mercado 

das empresas menores foi abocanhado pelas maiores, o que também ajudou a elevar as receitas. 

Para Viriato, as grandes companhias �veram capacidade de se reinventar durante a pandemia e 

inves�r em logís�ca e tecnologia para chegar até seus clientes. 

Além disso, completa ele, as empresas aprenderam a trabalhar com um estoque menor. 

No primeiro semestre, com o isolamento social imposto em boa parte das cidades brasileiras, 
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elas reduziram a produção. “Aí veio o auxílio emergencial e um aquecimento da demanda no 

segundo semestre que não era esperado. Isso fez as empresas queimarem estoques”, diz o 

professor do Insper, que considera essa uma lição que fica da crise. Muitas empresas também 

adotaram a estratégia de fazer mais promoções para garan�r o volume de receitas. Para vender 

mais, as companhias optaram por reduzir o preço. Isso aumentou receita, mas reduziu a margem 

de lucros, diz o economista Vandyck Silveira, da Trevisan Escola de Negócios. 

Segundo os dados da Economá�ca, a margem líquida caiu de 6,08%, em 2019, para 

4,11%, no ano passado. “O mais importante num momento como o que estamos vivendo é 

con�nuar vivo”, diz Silveira. Segundo ele, a gestão das grandes empresas na crise foi muito boa, 

sobretudo porque a economia enfrenta uma grave crise desde 2015. O crescimento acumulado 

de 2017, 2018 e 2019, diz o economista, não recuperou nem o nível pré-crise e já veio a 

pandemia. “O empresário precisa tomar decisões mais tá�cas do que estratégicas para 

sobreviver. E foi isso que fizeram.” Um exemplo disso pode ser verificado no aumento do caixa, 

em R$ 160 bilhões, segundo a Economá�ca. Hoje, o conjunto das 232 empresas que já 

apresentaram balanço contam com R$ 485 bilhões disponíveis para enfrentar os próximos 

meses de crise. Pode não ser suficiente, mas dá uma certa segurança para as companhias. 

No ano passado, diz Viriato, as companhias tomaram todo o crédito que podiam com 

medo do futuro, mesmo sem precisar. E fizeram certo. “Quem fez isso agora está tendo de pagar 

mais caro, pois a taxa de juros subiu.” A dívida bruta das empresas saltou de R$ 922 bilhões para 

R$ 1,1 trilhão, segundo a Economá�ca. De acordo com o levantamento da Economá�ca, o setor 

de energia elétrica – com balanço de 29 empresas – foi o que teve o maior lucro em 2020. As 

empresas conseguiram elevar em quase R$ 6 bilhões os ganhos em relação a 2019 – de R$ 36,12 

bilhões para R$ 42 bilhões. Em segundo lugar aparece o segmento de alimentos e bebidas, cujo 

lucro subiu de R$ 18 bilhões para R$ 22 bilhões. Os dois setores que mais perderam foram papel 

e celulose, com prejuízo de R$ 13 bilhões, e transportes, com perdas de R$ 16 bilhões. 

 

Comissão da reforma tributária faz um ano, mas ganha sobrevida 

O Estado de S. Paulo 

Após um ano, a comissão mista de reforma tributária não avançou e ganhou sobrevida 

de um mês com a prorrogação dos trabalhos pelo Congresso. A pressão maior se volta, agora, 

para o relator da proposta, deputado Aguinaldo Ribeiro, para que apresente o seu parecer com 

a fusão das três propostas em discussão: a da Câmara, a do Senado e o projeto de lei enviado 

pelo governo que cria um novo imposto da união da Pis/cofins. 
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O anúncio da prorrogação ocorreu no mesmo dia em que o relator foi escolhido como 

líder da maioria no Congresso no lugar do senador Roberto Rocha, presidente da comissão 

mista. Ao lado do novo líder, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou a prorrogação 

do prazo, que terminava hoje e foi estendido até o dia 30 de abril. O funcionamento da comissão 

já �nha sido prorrogado em dezembro passado. 

Desde a mudança do comando das presidências da Câmara e do Senado, a comissão foi 

man�da, mas o relator não apresentou o parecer. Ribeiro não quis até agora apresentar o 

parecer, que vem construindo desde 2020, sem saber qual será o des�no formal depois de 

apresentado o texto, já que cada uma das duas Casas têm Propostas de Emenda Cons�tucional 

(PEC) de reforma: PEC 45 (Câmara) e Senado (110). Além disso, há também o projeto de lei do 

governo que unifica PIS e Cofins. A decisão sinaliza mais atraso na votação da proposta num 

cenário de incerteza que tem marcado a reforma, já que a comissão mista tem caráter informal. 

No início de fevereiro, Pacheco e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 

anunciaram um acordo para aprovar a reforma no Congresso em um prazo de seis a oito meses. 

A falta de um alinhamento sobre o conteúdo da proposta, porém, pode inviabilizar uma 

votação nas duas Casas legisla�vas.  Quando assumiu a presidência da Câmara, Lira chegou a 

cogitar re�rar Ribeiro da relatoria. Mas o relator teve apoio do Senado para ficar na posição.  

Enquanto o prazo da comissão é prorrogado, Roberto Rocha ar�culou a inclusão na 

pauta de hoje do Senado de projeto de sua autoria que cria o Regime Especial de Atualização 

Patrimonial (Reap) para declaração voluntária de bens ou cessões de direitos de origem lícita de 

bens (móveis ou imóveis), declarados incorretamente ou com valores desatualizados. 

Essa atualização se aplica aos bens que tenham sido transferidos para o País, em 

qualquer caso, e que não tenham sido declarados ou tenham sido declarados com omissão ou 

incorreção. A alíquota do Imposto de Renda (IR) prevista no projeto é de 1,5% para a atualização, 

mas o valor no parecer a ser votado deve subir. “Se ficar em 3%, é ainda um quinto dos 15% que 

tem de pagar no ganho de capital”, disse Rocha. O presidente do Senado também pressiona pela 

abertura de um novo programa de parcelamento de débitos (Refis). 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, quer restringir o alcance do Refis da covid-19 ao 

parcelamento de débitos contraídos durante o ano passado e à lista de setores mais afetados 

pela pandemia, segundo o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE). O governo 

já tem publicado uma lista dos setores afetados pela crise, mas Bezerra admite que ela pode ser 

estendida nas negociações. O Senado tem pressa para votar a proposta. O Refis vai a�ngir 

também as dívidas de pessoas �sicas. 
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O projeto vai tratar de outros dois pontos: parcelamento de créditos trabalhistas em 

decorrência de impacto nega�vo ocasionado pela pandemia e a criação de novos mecanismos 

para a transação tributária, instrumento que permite a negociação direta das dívidas entre o 

contribuinte e a Procuradoria-geral da Fazenda Nacional (PGFN). Será permi�do o pagamento 

de dívidas com imóveis, informou o relator. 

O líder do governo afirmou que o projeto reabre o prazo de adesão do Programa 

Especial de Regularização Tributária (Pert) de 2017. Esse Refis foi feito para atender a empresas 

e pessoas �sicas na crise econômica de 2016, mas a sua negociação demorou um ano. Além do 

parcelamento de débitos, a ideia é ampliar a segurança jurídica na transação tributária, 

permi�ndo ovos mecanismos para ex�nção de dívidas como o instrumento de dação em 

pagamento (acordo pelo qual o credor concorda receber do devedor uma prestação diferente 

da que lhe é devida) e amor�zação dos débitos com aproveitamento de prejuízos fiscais que as 

empresas registrarem nos seus balanços. A permissão de pagamento da dívida com imóveis 

avaliados pela União é uma das novidades que Bezerra disse que vai incluir no seu parecer. 

 

AS PROPOSTAS De REFORMA TRIBUTÁRIA 

O Estado de S. Paulo 

 

 

5 
 

Entenda as diferenças nos textos da reforma tributária do governo, da Câmara e do 

Senado ● 

 

 

Silva e Luna descarta cavalo de pau na Petrobrás 
Broadcast 

A reavaliação da política de preços dos combustíveis já é apontada como o principal 

objetivo da gestão de Joaquim Silva e Luna na Petrobrás. A medida não será desenhada 

isoladamente. A pessoas próximas, o general tem afirmado que os estudos sobre o tema 

envolvem outros órgãos do governo, especialmente os ministérios da Economia e de Minas e 

Energia. Engana-se quem imagina que a política instituída em 2016, na gestão Pedro Parente, 

foi blindada ao ser incluída no estatuto da companhia. Até porque mudanças estatutárias são 

comuns. De resto, a Petrobrás não irá mudar de rumo. Pelo menos, não há no horizonte o risco 

de um cavalo de pau, como Silva e Luna tem confidenciado a interlocutores. O plano estratégico 

2021-2025 está “redondinho”, na avaliação do general.  O plano será executado como previsto, 

inclusive em relação aos desinvestimentos, como a venda das oito refinarias. 

Antes do anúncio público de que quatro diretores sairiam com Roberto Castello Branco, 

presidente da Petrobrás demitido por Jair Bolsonaro, Silva e Luna entrou em contato com todos. 

As conversas foram por telefone e em tom bastante diplomático. 

O general perguntou a cada um sobre o interesse em permanecer. Ouviu deles a 

negativa. Perguntou também se haveria alguém, na empresa que o executivo considerasse uma 

boa escolha para a substituição, entre os funcionários de carreira da Petrobrás. 

 Castello Branco não desistiu, mesmo com a fritura pelo presidente. Talvez tenha ficado 

para mostrar o lucro recorde de R$ 40 bilhões em 2020. Mas, além de tocar a transição de uma 

empresa como a Petrobrás, pode ter pesado uma implicação financeira. 

Quando renuncia, o executivo perde direito à remuneração variável. Na Petrobrás, ela 

pode representar um adicional de mais de dez salários. Procurada, a estatal não se manifestou. 

Castello Branco reiterou que seu contrato se encerra em 12 de abril. “Cumprirei minhas 

obrigações até lá (...) Não peço demissão porque nunca manifestei tal intenção. Não me sinto 

constrangido em cumprir meu mandato.   

 

Fintech e expansão no mercado de seguros 
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Broadcast 

Cerca de um ano e meio depois de adquirir a empresa de seguros Somu.us, o banco 

digital C6 decidiu reposicionar a marca para C6seg. Além dessa mudança, a empresa, que até 

aqui só operava com assessoria de seguradoras e resseguradoras na América La�na, vai ampliar 

a atuação e passará a distribuir produtos financeiros do C6 Bank, como a maquininha, e fazer a 

abertura de conta corrente para pessoa jurídica. A C6seg nasce com uma rede de 3 mil 

corretoras de seguros e trabalha com 15 seguradoras parceiras. 

 

Expansão no mercado de Fintechs 

Broadcast 

A fintech de soluções para meios de pagamentos Acqio deu peso a seu conselho de 

administração, para aproveitar a onda de expansão do mercado das maquininhas e pagamentos 

eletrônicos e consolidar seus negócios. A expecta�va é que, no ano que vem, a Acqio defina 

sobre a possibilidade de ir à Bolsa.  Os inves�mentos na expansão virão do aporte de R$ 50 

milhões feito pela XP Asset na Acqio, em março. A ideia é ampliar a carteira de produtos e 

serviços para empresas, como concessão de crédito, PIX, conta digital, cartão pré-pago e 

soluções de gestão.  

 

IPCA por IGPM no mercado imobiliário 

Broadcast 

Pouco mais de quatro meses após a imobiliária virtual Quinto Andar trocar o IGP-M pelo 

IPCA em seus modelos de contratos de aluguel residencial, 35% dos negócios novos e 

renovações já adotaram a subs�tuição dos indicadores. A troca é uma sugestão, não uma regra. 

O IGP-M é o indicador tradicional nesses contratos. No entanto, tem causado muitas dores de 

cabeça a inquilinos e proprietários devido à forte alta. O IGP-M acumula inflação de 31,1% em 

12 meses, bem acima do aumento oficial de preços medido pelo IPCA, de 5,20%. 

 

A expansão e o futuro do e-commerce 

Broadcast 

Entre os novos hábitos que, por bem ou por mal, a pandemia vem es�mulando, um deles 

tende a se consolidar e a se intensificar mesmo depois de normalizadas as vidas das famílias e 

as a�vidades das empresas. Trata-se das compras online. 
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Era previsível que as vendas pelo e-commerce cresceriam rapidamente no ano passado, 

em vista das dificuldades que o necessário isolamento exigido para conter a propagação do novo 

coronavírus impunha às compras presenciais. Mesmo assim, o resultado é expressivo. O 

comércio online cresceu 41% no ano passado, de acordo com a consultoria Ebitnielsen. 

A pesquisa constatou que, no ano passado, o total das vendas do e-commerce alcançou 

R$ 87,4 bilhões. O crescimento de 2020 é o maior avanço anual registrado desde 2007. Em 2018, 

o aumento sobre o ano anterior �nha sido de 12% e, em 2019, de 16%. 

Além do aumento expressivo do volume de negócios por meios eletrônicos, observou-

se a disseminação regional dessa modalidade de compras. A Região Sudeste con�nua a 

responder por mais da metade das vendas online, mas o Nordeste, por exemplo, quase dobrou 

(de 18,5% para 31,7%) sua fa�a no total negociado pelo e-commerce em todo o País. 

Embora baseados em fonte diferente da u�lizada pela Ebit-nielsen, dados da 

Confederação Nacional do Comércio (CNC) mostram evolução porcentual bastante próxima. De 

acordo com a CNC, o faturamento real do e-commerce es�mado com base em informações da 

Receita Federal alcançou R$ 224,7 bilhões no ano passado, com aumento de 37% sobre 2019. 

Muitas empresas iniciaram as vendas online em 2020, como forma de manter suas 

operações na pandemia. Mas 84,3% dos negócios por esse meio se concentraram nas lojas de 

departamento, segundo a pesquisa. Trata-se de uma reação notável num cenário de grandes 

restrições por causa da crise sanitária. Pode ser um caminho a ser trilhado pelas empresas 

mesmo em situações econômicas, sociais e sanitárias menos drás�cas do que a atual. É preciso 

levar em conta, porém, que a venda presencial con�nua a responder pela maior fa�a dos 

negócios. E que, em 2020, o comércio brasileiro perdeu 75 mil estabelecimentos. 

 

Estudo traça mapa de oportunidades na bioeconomia 

O Estado de S. Paulo 

Mudanças climá�cas, desmatamento e degradação das florestas, ocupação territorial 

desordenada e insuficiência de saneamento básico são hoje os principais desafios 

socioambientais que o Brasil enfrenta. Na mesma proporção, são inúmeras as oportunidades 

para empreender e inves�r em negócios que tenham impacto posi�vo. Para mapear inicia�vas 

em sete setores da agenda ambiental, a plataforma de inovação mul�ssetorial Climate Ventures 

e o think tank Pipe.labo se debruçaram sobre o tema. Feito em parceria com a Aliança pelos 

Inves�mentos e Negócios de Impacto e com o apoio do Ins�tuto de Cidadania Empresarial (ICE), 

Ins�tuto Clima e Sociedade (ICS), Ins�tuto Humanize, Cargill e Fundo Vale, o estudo “A onda 

(31/03/2021)
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verde: oportunidades para empreender e investir com impacto ambiental positivo no Brasil” 

sintetiza 29 bons exemplos em 7 setores chave: agropecuária; florestas e uso do solo; indústria; 

logística e mobilidade; energia e biocombustíveis; gestão de resíduos; e água e saneamento. 

“De dois anos para cá, teve uma explosão da pauta ESG porque as lideranças das 

empresas estão entendendo que isso afeta diretamente o negócio”, explica Daniel Contrucci, 

cofundador da Climate Ventures. “Mas precisa diferenciar ESG de impacto real”, continua. 

“Ambas as pautas precisam ser apoiadas e se desenvolver, mas nossa ideia é impulsionar 

negócios que já nascem com esse DNA de resolver e trazer impactos socioambientais positivos.” 

O especialista lembra que surgiram novos fundos para fomentar essa economia, como 

o programa de aceleração da Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA), Althelia Biodiversity 

Fund Brazil e Amazon Fund, mas todos reclamam da falta de pipeline. “Eles querem opção de 

investimento em negócios de impacto ambiental e não tem oferta nem no Brasil nem na América 

Latina”, alerta. Ou seja, estamos perdendo também dinheiro – e muito –, apesar de sermos o 

país com maior potencial no mundo para negócios da bioeconomia, segundo Contrucci.  

Contrucci remete a um movimento que começou com o Acordo de Paris, há pouco mais 

de cinco anos, que deu o pontapé inicial para a migração de investimentos da economia 

tradicional para negócios com soluções sustentáveis – carbono zero, proteínas alternativas à 

carne bovina e uso de energias renováveis. 

Ao mapear os desafios ambientais, o estudo Onda Verde joga luz sobre dezenas de 

oportunidades, tanto para empreendedores quanto para grandes empresas, investidores e 

governos, de se alinharem e lucrarem com essa agenda. Os 29 negócios levantados, alguns 

mostrados nesta página, exemplificam dores a resolver e soluções inovadoras que estão em 

curso. Depois do estudo, a intenção é lançar um programa de impulsionamento para negócios 

que já existem, mas estão no “vale da morte”, de acordo com o especialista. “São empresas e 

marcas que, apesar de terem grande potencial, não conseguem acessar os fundos de 

investimentos ou o mercado consumidor.” 

Apoiar pequenas e médias empresas alinhadas com a pauta ESG sempre foi o propósito 

da Openbox.ai, fintech de antecipação de recebíveis que oferece taxas menores a pequenos 

negócios com práticas sustentáveis. Além de lançar o portal PME Sustentável, que serve de 

balizador do mercado, a empresa passou a oferecer a Certificação de Índice de Ações 

Sustentáveis (IAS) em parceria com a Ecocert. “Dependendo do nível atingido, um cálculo vai 

diminuindo a taxa de antecipação de crédito, podendo chegar até 1,9%”. Gratuita e online, a 

ferramenta avalia os negócios por meio de um questionário que usa 48 critérios para mensurar 
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o nível de desenvolvimento sustentável dentro de cinco grandes grupos: ambiental, social, 

proteção ao consumidor, solidariedade econômica e comprome�mento da empresa. 

A cer�ficação pode ser ob�da também por negócios que não usam o crédito Openbox 

e ajuda na qualificação na hora de conseguir crédito ou vender serviços. “O impacto disso é 

exponencial porque as grandes empresas podem apresentar a solução aos fornecedores e ter 

uma cadeia cada vez mais cer�ficada. A sociedade ganha como um todo.” 



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 

(31/03/2021)


