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05 DE ABRIL DE 2021 
 

Governo quer atrair R$ 10 bi com maratona de leilões 
O Estado de S. Paulo 

 

O governo federal quer atrair até R$ 10 bilhões em novos investimentos com o 

megaleilão de portos, aeroportos e ferrovia, marcado para a próxima semana. São R$ 3 bilhões 

a mais do que o Ministério da Infraestrutura tem reservado no orçamento de 2021 para obras. 

Entre a quarta e a sexta-feira, serão negociados 22 aeroportos operados pela Infraero, cinco 

terminais portuários e o primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oeste-leste, na Bahia. A “Infra 

Week”, como a ação está sendo chamada, é considerada um termômetro do potencial de 

atração de investimentos em um momento em que o País está com uma imagem negativa pela 

condução da pandemia. Para o governo, existem investidores interessados por causa do 

potencial de crescimento no longo prazo. Os lotes serão ofertados na Bolsa de Valores, em São 

Paulo. Em cenário de piora da pandemia e retração da atividade econômica, o governo marcou 

uma bateria de leilões de aeroportos, portos e ferrovia para a próxima semana, com a 

expectativa de atrair até R$ 10 bilhões em investimentos. Batizada de Infra Week, a rodada será 

um termômetro da atração de investimentos, quando o Brasil está com a imagem arranhada 

pela condução da política de enfrentamento do coronavírus. 
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Serão leiloados 22 aeroportos operados pela empresa pública Infraero, 5 terminais 

portuários (quatro em Itaqui e um em Pelotas) e o primeiro trecho da Ferrovia de Integração 

Oeste-leste (Fiol), entre Ilhéus e Caetité (BA). O governo quer que a ferrovia se consolide como 

um corredor logístico de exportação para o escoamento de minério de ferro, além de grãos. 

A oferta dos lotes será feita na B3, em São Paulo. O valor de R$ 10 bilhões é alto se 

comparado, com o orçamento do Ministério da Infraestrutura destinado a obras, em torno de 

R$ 7 bilhões para 2021. O número de projetos que serão oferecidos ao setor privado em uma 

semana também contrasta com o dado de 2020, quando o ministério organizou o leilão de nove 

ativos. O governo teve de fazer adaptações nos projetos após novos estudos sobre o apetite dos 

investidores e o retorno esperado com os empreendimentos em função do impacto da 

pandemia, que afetou de forma diferenciada os setores envolvidos nas concessões. Na área de 

portos a demanda subiu, nos aeroportos o movimento foi afetado. 

Na reta final, o leilão de aeroportos chegou a ser suspenso por uma liminar judicial, mas 

o governo conseguiu reverter. Há pressão para renovação de incentivos tributários dos portos, 

que enfrenta resistências da área econômica. O governo diz que há apetite pelas concessões de 

longo prazo, num quadro de excesso de recursos no mundo e investidores buscando maior 

ganho num ambiente de taxas de juros muito baixas, em alguns casos até negativa. O preço dos 

empreendimentos no Brasil ficou barato com a desvalorização do real frente ao dólar. Na área 

de aeroportos, a novidade é que o governo não vai mais exigir que o operador do terminal faça 

parte do consórcio vencedor. Ou seja, quem ganhar o leilão, não necessariamente precisa ser 

um operador, podendo contratar uma outra empresa para exercer essa função.  O leilão tem 

boa chance de sucesso porque os efeitos da pandemia foram incorporados, tornando os preços 

atrativos. A crise sanitária em si gera muitas incertezas no negócio, já que alguns grupos podem 

estar enfrentando problemas nos negócios que já possuem. Em maio de 2019, 12 aeroportos 

foram arrematados com ágio médio considerado alto, de R$ 2,1 bilhões (986%). 

Os cinco terminais portuários que serão ofertados vão se somar a outros 20 leiloados 

desde 2019 e a 69 contratos de terminais de uso privado. O setor cresceu 4,2% em 2020. Com a 

crise sanitária, as empresas do setor sentiram a necessidade de diversificar a carteira e esse 

novo perfil pode atrair investidores de empresas de contêineres e granel sólido para o leilão dos 

arrendamentos de Itaqui (MA), que são de granel líquido, como combustíveis. Faltando poucos 

dias para os leilões, a Coalizão Empresarial Portuária cobra a renovação do Reporto, regime 

especial de tributação do setor, por mais cinco anos ou até a implantação da reforma tributária. 

Lideranças da Coalizão levaram o pleito ao presidente Bolsonaro. As empresas avaliam que uma 

definição sobre o Reporto será decisiva para aumentar a competição no leilão. 
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A esperada retomada do comércio exterior 
O Estado de S. Paulo 

O saldo comercial mais baixo desde 2015 para o mês de março e para o primeiro 

trimestre do ano poderia ser sinal de dificuldades no comércio exterior, setor que vem 

apresentando comportamento notável, mesmo nos momentos mais graves das crises pelos 

quais o País tem passado. Há vários elementos, porém, que sustentam as projeções do governo 

de que, até o fim de 2021, o saldo comercial terá completado uma recuperação exuberante, 

para alcançar o valor recorde de US$ 89,4 bilhões, 75% maior do que o de 2020. 

Tomados sem levar em conta os cenários que se desenham para a economia mundial e, 

em parte, também para a brasileira, os números divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior 

do Ministério da Economia recomendariam cautela ou mesmo pessimismo. O saldo de US$ 

1,482 bilhão em março é o menor para o mês desde 2015. O superávit do primeiro trimestre, de 

US$ 1,648 bilhão, é o mais baixo do período. No mês passado, as importações cresceram mais 

do que as exportações, daí o encolhimento do superávit comercial na comparação com março 

de 2020. As importações vêm crescendo desde o fim do ano passado e, em 2021, foram mais 

estimuladas pela recuperação da atividade econômica. Já surgem, porém, sinais cada vez mais 

claros de que a recuperação está perdendo fôlego. 

As estatísticas da Secretaria de Comércio Exterior mostram uma evolução expressiva. A 

corrente de comércio – medida da integração da economia brasileira à mundial e resultado da 

soma de exportações e importações – no primeiro trimestre totalizou US$ 109,6 bilhões, 19% 

maior do que o de igual período de 2020.  As perspectivas da economia mundial são muito 

favoráveis para as exportações brasileiras. Há uma nova e expressiva alta no mercado 

internacional dos principais itens da pauta de exportações do País. Algumas das economias que 

mais demandam produtos brasileiros devem crescer em ritmo intenso. A da China deve liderar 

a expansão das principais economias do mundo neste ano. A dos Estados Unidos poderá ser 

estimulada pelo pacote anunciado pelo presidente Joe Biden. Como o de outros segmentos, o 

desempenho da balança comercial está condicionado à evolução da vacinação aqui e no exterior 

e à capacidade dos governos de conter a expansão das novas variantes do coronavírus. 

 

Crescera registra empresa ‘cheque em branco’ nos EUA 
Broadcast 
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Mais uma gestora brasileira deve ingressar na lista de nomes locais buscando surfar na 

onda das empresas ‘cheque em branco’, nos EUA. A Crescera, ex-Bozano Investimentos, 

registrou na SEC (a xerife do mercado de capitais norte-americano) a companhia Crescera 

Acquisition Corp., nomenclatura que costuma ser usada nas Spacs (Special Pourpouse 

Acquistion Corp.), como a modalidade é conhecida. Nas empresas ‘cheque em branco’, os 

gestores levantam recursos para buscar uma companhia promissora, que receberá o aporte por 

meio de uma aquisição, e levá-la à Bolsa. Como, por exemplo, no caso do Churchill Capital Corp. 

IV que colocou o dinheiro captado na fabricante de carros elétricos Lucid  e criou uma empresa 

de US$ 11,7 bilhões, na maior transação do tipo. 

Os investidores dos Spacs apostam, portanto, na experiência dos gestores em identificar 

oportunidades. A média das captações feitas nessa categoria é de pouco mais de US$ 300 

milhões. O Pátria foi o nome mais recente do mercado local a lançar um Spac nos EUA, o Patria 

Acquisition Corp. A intenção é levantar US$ 250 milhões para encontrar um alvo na América 

Latina. Uma semana antes, a gestora Valor Capital, com negócios e escritório no Brasil, havia 

lançado o Valor Latitude Acquisition Corp., para captar US$ 200 milhões. 

A Bozano Investimentos virou Crescera em 2019, quando Paulo Guedes deixou o quadro 

de sócios para assumir o Ministério da Economia. A gestora tem cerca de R$ 4 bilhões sob gestão 

e investiu em empresas como o Oba Hortifruti e Afya, de educação. Procurada, a Crescera 

afirmou não poder comentar o tema no momento. 

 

BB DTVM está reforçando posições em ativos estrangeiros 
Broadcast 

Para enfrentar a turbulência no Brasil e capturar ganhos da melhora das condições em 

outros países conforme a pandemia for controlada, a BB DTVM está reforçando posições em 

ativos estrangeiros. O juro ainda baixo no Brasil e a expectativa de estabilidade da taxa norte-

americana até o fim do ano contribuem para a estratégia. 

O gestor de ações multimercado e offshore da BB DTVM, Marcelo Arnosti, afirma que 

ativos latino-americanos, emergentes e no mercado britânico devem ter desempenho melhor 

do que o índice norte-americano S&P e o mercado asiático até o fim de 2021. A explicação: no 

primeiro grupo, há setores mais sensíveis a momentos em que a economia global está em alta 

– empresas de commodities entre eles. A partir de 2022, no entanto, a história pode ser outra. 

A previsão do BB DTVM é de discussões mais “acaloradas” em relação ao comportamento do 

juro dos EUA e ao ciclo de crédito na China. 

(05/04/2021)
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gestores levantam recursos para buscar uma companhia promissora, que receberá o aporte por 

meio de uma aquisição, e levá-la à Bolsa. Como, por exemplo, no caso do Churchill Capital Corp. 

IV que colocou o dinheiro captado na fabricante de carros elétricos Lucid  e criou uma empresa 

de US$ 11,7 bilhões, na maior transação do tipo. 

Os investidores dos Spacs apostam, portanto, na experiência dos gestores em identificar 

oportunidades. A média das captações feitas nessa categoria é de pouco mais de US$ 300 

milhões. O Pátria foi o nome mais recente do mercado local a lançar um Spac nos EUA, o Patria 

Acquisition Corp. A intenção é levantar US$ 250 milhões para encontrar um alvo na América 

Latina. Uma semana antes, a gestora Valor Capital, com negócios e escritório no Brasil, havia 

lançado o Valor Latitude Acquisition Corp., para captar US$ 200 milhões. 

A Bozano Investimentos virou Crescera em 2019, quando Paulo Guedes deixou o quadro 

de sócios para assumir o Ministério da Economia. A gestora tem cerca de R$ 4 bilhões sob gestão 

e investiu em empresas como o Oba Hortifruti e Afya, de educação. Procurada, a Crescera 

afirmou não poder comentar o tema no momento. 

 

BB DTVM está reforçando posições em ativos estrangeiros 
Broadcast 

Para enfrentar a turbulência no Brasil e capturar ganhos da melhora das condições em 

outros países conforme a pandemia for controlada, a BB DTVM está reforçando posições em 

ativos estrangeiros. O juro ainda baixo no Brasil e a expectativa de estabilidade da taxa norte-

americana até o fim do ano contribuem para a estratégia. 

O gestor de ações multimercado e offshore da BB DTVM, Marcelo Arnosti, afirma que 

ativos latino-americanos, emergentes e no mercado britânico devem ter desempenho melhor 

do que o índice norte-americano S&P e o mercado asiático até o fim de 2021. A explicação: no 

primeiro grupo, há setores mais sensíveis a momentos em que a economia global está em alta 

– empresas de commodities entre eles. A partir de 2022, no entanto, a história pode ser outra. 

A previsão do BB DTVM é de discussões mais “acaloradas” em relação ao comportamento do 

juro dos EUA e ao ciclo de crédito na China. 
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Aumento da presenças do Siccob 
Broadcast 

 A Sicoob UniCentro Brasileira, uma das maiores cooperativas do sistema Sicoob, 

pretende aumentar em 50% o número de agências este ano. Hoje com 40 unidades, quer abrir 

20 e ampliar a presença além de Goiás, Tocantins, São Paulo e Distrito Federal, onde já atua. 

O movimento vai na contramão do sistema bancário tradicional, aproveita a lacuna 

deixada com o fechamento de agências e vai ao encontro do fomento de negócios locais, com o 

acesso ao cooperativismo de crédito. Com as novas agências, a expectativa do Sicoob UniCentro 

é elevar em 47% o número de cooperados, para 60 mil. 

 

Custo da energia solar sobe, mas demanda ainda é alta 
Broadcast 

O mercado de energia solar segue aquecido no Brasil, apesar da redução da atratividade 

do investimento, provocada pelo aumento dos custos observado nos últimos meses. A 

tendência de elevação dos preços dos equipamentos e dos insumos se acentuou nos últimos 

dois meses. Parte dessa alta está sendo repassada ao consumidor final. 

“O nosso watt-médio neste mês, em relação ao ano passado, está em torno de 10% 

acima. Parte foi repassada ao preço, mas a maior parte foi absorvida”, disse o presidente da Blue 

Sol, Nelson Colaferro. A distribuidora de equipamentos atua em um modelo de franquias e 

cursos para o setor solar e pretende quase triplicar as vendas em 2021, para 50 MW, ante 20 

MW no ano passado. 

“Tivemos uma postura muito conservadora em 2020, nossa principal preocupação foi 

manter a nossa rede de maneira equilibrada, tivemos um crescimento pequeno, em torno de 

10%. Para 2021, esperamos um crescimento bastante significativo nas vendas”, disse o 

executivo. Segundo Colaferro, a demanda por micro franquias está em alta e espera fechar o 

ano com 250 representantes espalhados pelo Brasil. 

O mercado brasileiro chegou a ter falta de equipamentos em dezembro. Esse 

desequilíbrio é decorrente dos efeitos da pandemia de covid-19. Fábricas foram paralisadas no 

ano passado no principal polo produtor de painéis solares, a China. 
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Passados os meses iniciais da pandemia, a demanda mundial por energia solar retomou 

com força, no segundo semestre do ano passado, impulsionada por diversos anúncios de 

políticas de incentivo às fontes renováveis pelo mundo. 

Além da pressão na demanda, a desvalorização do real ante o dólar e as maiores taxas 

de frete também pressionam os custos da energia solar no Brasil. O sócio fundador do 

marketplace Portal Solar, Rodolfo Mayer, disse que em alguns casos o preço do painel subiu 30% 

em função do aumento dos custos dos insumos. “A nossa expectativa no fim do ano passado era 

que os custos cairiam a partir do segundo semestre deste ano, mas não está parecendo que isso 

vai acontecer ainda esse ano.” 

Na avaliação de Mayer, que também é membro do Conselho de Administração da 

Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar), os custos continuarão aumentando durante 

todo o ano de 2021. “Caiu um pouco a procura por causa do preço, mas ainda é um investimento 

atrativo”, disse o executivo. Um kit pode ser encontrado a partir de R$ 15,5 mil. 

 

Aqua faz nova aquisição em plataforma de maquinário 
Broadcast 

O Aqua Capital acaba de reforçar sua plataforma de peças para maquinário com a 

aquisição da Rech Tratores, voltada a equipamentos de construção. A operação envolveu quase 

R$ 100 milhões. O fundo, um dos principais do País com foco em agronegócio e controlador da 

plataforma de distribuição de insumos Agrogalaxy, deu início à empreitada em maquinário em 

2018, quando comprou a Rech Agrícola. No fim de 2020, adquiriu mais uma empresa do 

segmento, focada em agricultura, a Verde Agrícola. Gustavo Pimenta, sócio do Aqua, conta que 

a compra da Rech Tratores deve alçar a plataforma a um novo patamar: da receita de R$ 320 

milhões no fim de 2020 para R$ 500 milhões neste ano. O salto virá do crescimento orgânico, 

sair de 25 para 32 lojas próprias e de oito para 20 franqueadas. Cerca de R$ 40 milhões serão 

investidos nas novas unidades.  O plano de consolidação segue firme, diz Pimenta, o que significa 

mais aquisições a caminho.  Com mais empresas no portfólio e a meta de ter 50 lojas e 100 

franqueadas em 3 anos, o faturamento da plataforma deve alcançar R$ 2,5 bilhões. 

 

Menor Oferta de IPO 
Broadcast 

As turbulências político-econômicas no Brasil devem retardar IPOS, previstas para este 

início de ano, diz André Cury, responsável pelo Citi Commercial Banking. Ante os riscos, 
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investidores acabam diminuindo o valor ofertado, desestimulando a transação, diz. “Parte das 

operações, em vez de sair em março e abril, vai ficar para maio, junho, ou depois”, diz o 

executivo da área que atende empresas com faturamento de R$ 250 milhões a R$ 5 bilhões. 

Ainda assim, Cury acredita que  IPOS serão lançados ainda em 2021. O Citi está envolvido em  40 

deles, dos quais 12 são de empresas do agronegócio. “A maioria deles deve sair neste ano.” 

 

Laboratório de Sementes 
Broadcast 

Um laboratório de sementes, com capacidade para até 20 mil análises por ano, é o novo 

xodó da Frísia. Nele, a cooperativa do Paraná vai avaliar principalmente a sua própria produção, 

das Sementes Batavo. “Se não tivermos uma semente de alta qualidade, já começamos o jogo 

perdendo”, diz Marcelo Cavazotti, gerente de negócios da Frísia. Localizado em Ponta Grossa 

(PR), o laboratório deve fazer 10 mil análises neste primeiro ano. Ele substitui o antigo em 

Carambeí (PR), que tinha capacidade para quase 6 mil análises anuais.  O aporte na estrutura, 

de R$ 3 milhões, é parte de um investimento de R$ 50 milhões que a Frísia concluirá até 2025 

para ampliar a sua produção de sementes. “Estamos trabalhando para chegar a 1 milhão de 

sacas de sementes de soja produzidas e comercializadas em 2025”, diz Cavazotti. Atualmente, 

são 700 mil a 750 mil sacas de sementes de soja e 200 mil a 250 mil sementes de trigo. 

 

Expansão de Seguros no Agronegócio 
Broadcast 

A It’sseg Company, maior corretora de seguros independente do País (não vinculada a 

bancos e multinacionais) escolheu o agronegócio como uma das áreas para ajudá-la a dobrar de 

tamanho em três anos. Em 2020 foram R$ 2,3 bilhões em apólices processadas. A aquisição em 

2019 da corretora paranaense Bergus, com carteira de 200 clientes (27 cooperativas), foi o 

primeiro passo no setor. Novas aquisições, produtos e expansão territorial serão os próximos 

movimentos, conta Thomaz Menezes, presidente da It’sseg. O executivo, que foi presidente da 

Sulamérica de 2010 a 2013 antes de fundar a corretora, alocou R$ 15 milhões para, entre outras 

ações, reforçar a equipe técnica e de vendas e desenvolver novos seguros agrícolas em parceria 

com duas seguradoras. Em campo, o plano em 2021 é expandir a atuação especialmente em 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, assim como no Paraná, reduto da Bergus e de 
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grandes cooperativas. “Somos consultores dos clientes. Queremos mostrar aos pequenos e 

médios produtores que o seguro não é inacessível.” 

 

Pressões sobre o preço de proteína animal no mercado interno 
Broadcast 

Guilherme Bellotti, gerente de consultoria Agro do Itaú BBA, avalia que o setor de 

proteína animal precisa ficar atento à alta dos preços dos grãos no mercado internacional, que 

influencia as cotações internas. A pressão sobre as margens da indústria, que depende de farelo 

de soja e de milho, pode se prolongar com o aperto do estoque no mundo, fazendo crescer a 

necessidade de gerir risco para se proteger contra novas altas dos insumos. “O cenário não é 

mais tão alvissareiro como em 2020.” 
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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 
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