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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
15 DE ABRIL DE 2021 
 

LDO de 2022 deve propor rombo de R$ 170 bilhões 
(15/04/2021) 
Broadcast 

O governo deve propor para 2022 uma meta fiscal que permite um rombo 

próximo de R$ 170 bilhões. Será o nono ano de contas no vermelho. O projeto de Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) precisa ser enviado ao Congresso Nacional. 

O salário mínimo, por sua vez, deve ter correção apenas pela inflação e subir a 

R$ 1.147,00. O valor já havia sido indicado pelo Ministério da Economia em 

documento que tratou do calendário do abono salarial para o ano que vem, como 

mostrou o Estadão/broadcast. 

A definição das diretrizes fiscais para o ano que vem ocorre em um momento 

de elevada incerteza, uma vez que o Orçamento de 2021 não foi sequer sancionado e 

está no centro de um impasse político-econômico que tem tensionado a relação do 

Executivo com o Parlamento. 

O presidente Bolsonaro precisa decidir se segue a recomendação da equipe do 

ministro da Economia, Paulo Guedes, e veta as emendas parlamentares que foram 

turbinadas à custa de uma maquiagem nos gastos obrigatórios, que ficaram 

subestimados, ou se cede à pressão política da cúpula do Congresso para sancionar as 

emendas e deixar os ajustes necessários para o futuro. A equipe econômica vê risco de 

a sanção abrir brechas para Bolsonaro ser acusado de crime de responsabilidade, 

passível de impeachment. 

 Para este ano, o governo tem autorização do Congresso para um rombo de até 

R$ 247,1 bilhões. Na LDO de 2021, a equipe econômica fez previsões para os anos 

seguintes e estimava um déficit de R$ 178,93 bilhões nas contas do governo central – 

que reúne Tesouro Nacional, INSS e Banco Central. 
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Renovação na cúpula do BB resgata fase pré-liberal 
(15/04/2021) 
Broadcast 

O novo comando do Banco do Brasil, sob a orientação de Fausto Ribeiro, quer 

repaginar a alta cúpula da instituição, trocando a maioria das atuais sete vice-

presidências. Nos bastidores, de acordo com fontes, é esperada a mudança mais 

brusca desde a chegada do governo do presidente Bolsonaro, o que colocaria o 

conglomerado na direção que trilhava antes das gestões de seus ex-presidentes 

liberais - o economista Rubem Novaes e André Brandão, vindo do HSBC. Ribeiro tem 

considerado opções tidas “pratas da casa” para as posições. A ideia é ter um time da 

sua confiança, alinhado com a orientação de continuar com a prioridade nos negócios 

do banco estatal, mas aproximar o conglomerado do Palácio do Planalto. » Nada certo. 

Nenhum dos cotados, porém, já teria sido cravado. Também há dúvidas quanto ao 

futuro da vice-presidência de Desenvolvimento de Negócios e Tecnologia, considerada 

o coração do banco. Há uma torcida para que Gustavo de Souza Fosse fique no cargo. 

O único nome certo, ao menos até aqui, seria o do atual vice-presidente de 

Negócios de Varejo do BB, Carlos Motta dos Santos. Duas vice-presidências já 

mudaram. Carlos André, vice-presidente de Gestão Financeira e de Relações com 

Investidores, e Mauro Ribeiro Neto, vice-presidente Corporativo, renunciaram. Foram 

substituídos, respectivamente, pelos diretores José Ricardo Fagonde Forni e Ênio 

Mathias Ferreira. Procurado, o BB não comentou. 

 

Lucro com Debêntures Perpetuas da Vale (15/04/2021) 
Broadcast 

Sem prazo de validade e com retorno ao investidor ligado ao preço do minério 

de ferro, as debêntures participativas da Vale estão sendo negociadas no mercado 

secundário a R$ 58,00, com um ágio de mais de 8% em relação ao preço pelo qual 

foram vendidos, os papéis dessa mesma emissão que estavam com o BNDES e a União. 

Na oferta, mais de 200 milhões dessas debêntures trocaram de mãos ao preço de R$ 

53,50 cada, e com a venda, o BNDES arrecadou R$ 11,5 bilhões. O lote correspondia a 

55% dos papéis dessa classe emitidos pela Vale em 1997, em um dos trâmites da 
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privatização da mineradora. Pela atratividade da remuneração e pelo fato de os papéis 

serem perpétuos – sem validade –, poucos dos antigos donos queriam se desfazer 

deles. 

 

Hapvida no mercado e os movimentos na área de saúde 
(15/04/2021) 
Broadcast 

A oferta subsequente de ações (follow-on) da operadora de saúde Hapvida 

emperrou a chegada de estreantes do setor à Bolsa. A gigante anunciou no domingo 

que vai lançar mais ações, numa oferta que pode movimentar até R$ 2,676 bilhões, 

considerando a venda de todos os lotes. Os investidores, ressabiados com o ambiente 

turbulento no País, estão guardando dinheiro para investir na empresa que já é 

conhecida, reduzindo risco de exposição em novatas. 

Com isso, a rede de hospitais mineira Mater Dei teve de dar um desconto de 

20% no preço de suas ações durante a precificação de sua oferta (IPO) ontem. Já a 

distribuidora de produtos farmacêuticos Viveo, que também tinha precificação ontem, 

preferiu recolher sua operação do mercado. O teste da farmacêutica Blau foi 

postergado a precificação de sua oferta. Semana que vem, dois dias depois de 

Hapvida, no dia 22, será a vez da rede de hospitais Care Caledônia, que mira uma 

oferta de R$ 790 milhões. 

 

Embarcações elétricas (15/04/2021) 
Broadcast 

A Hidrovias do Brasil, que atua no transporte de cargas em rios, acaba de 

assinar contrato com o estaleiro Belov, da Bahia, para a construção de duas 

embarcações elétricas. O projeto tem parceria com a WEG, que está desenvolvendo de 

maneira conjunta motores e integração elétrica. As barcaças para transporte 

hidroviário são impulsionadas pelos empurradores, movidos a diesel. A Hidrovias será 

a primeira empresa do mundo a eletrificar os empurradores de manobra, usados para 

atracagem no porto. Em um segundo momento, toda a frota desses será convertida 

para elétricos. 
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atracagem no porto. Em um segundo momento, toda a frota desses será convertida 

para elétricos. 
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Oportunidades e riscos do trabalho por aplicativos 
(15/04/2021) 
O Estado de S. Paulo 

Empurrados, de um lado, pelo desemprego e puxados, de outro, pelas 

oportunidades que o isolamento social acabou gerando, milhões de brasileiros 

recorreram aos aplicativos para obter renda. Outros viram nos aplicativos a 

possibilidade de manter seus negócios em tempos de crise sanitária. É um fenômeno 

que pode, em parte dos casos, resultar na precarização do trabalho e, em boa 

proporção, consolidar uma nova característica do mercado. 

Para parte dos que recorreram aos aplicativos para ter uma ocupação, a renda 

que obtém deles é parcial; para outra, total. Em qualquer dos casos, porém, os 

aplicativos abriram uma oportunidade para famílias cuja renda proporcionada por 

ocupações tradicionais foi duramente comprimida. No cenário marcado pela extinção 

de postos de trabalho, como mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

(Pnad) Contínua do IBGE, e pelo fechamento das portas de milhares de restaurantes e 

outros estabelecimentos comerciais, impedindo o atendimento presencial, um 

contingente de 11,4 milhões de pessoas recorreu aos aplicativos para manter sua 

ocupação. 

Parte dessas pessoas passou a operar com encomendas ou compras feitas por 

meio de aplicativos; outra parte passou a entregar os bens assim demandados. 

Empresas que já utilizavam aplicativos para realizar parte de seus negócios 

intensificaram seu uso. 

Esse número foi aferido por pesquisa do Instituto Locomotiva. Ele indica que 

cerca de 20% da população adulta, cerca de 32,4 milhões de pessoas, utiliza algum tipo 

de aplicativo para trabalhar. Em fevereiro do ano passado, a parcela correspondia a 

13%. 

Há, decerto, uma fatia de subemprego nesses números. Mas não é só isso. “Os 

aplicativos ajudaram muito para que diversas empresas conseguissem se manter em 
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pé”, diz o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles. “Houve um processo 

de digitalização na pandemia, e esse é um caminho sem volta.” O professor da FEA-

USP e especialista em mercado de trabalho Wilson Amorim também vê uma realidade 

incontornável, mas adverte que ela precisa ser analisada por dois ângulos. De um lado, 

os aplicativos trazem alternativas de ocupação; de outro, oferecem pouco poder de 

barganha para quem trabalha dessa forma. 

 

Magalu completa 17 aquisições em 18 meses (15/04/2021) 
O Estado de S. Paulo 

O Magazine Luiza comprou o Jovem Nerd, site especializado no universo geek e 

em cultura que tem 5,5 milhões de inscritos no Youtube. A empresa fechou 17 

aquisições em 18 meses. O Magazine Luiza anunciou a aquisição do Jovem Nerd, maior 

plataforma multimídia voltada para o público nerd e geek do País. É mais um 

movimento na lista de aquisições do Magalu – agora são 17 desde o início do ano 

passado – e que se destaca de operações anteriores por ser exclusivamente voltado ao 

conteúdo. O valor do negócio não foi divulgado.  

Fundado em 2002 por Alexandre Ottoni e Deive Pazos, o Jovem Nerd produz 

conteúdo sobre cinema, séries, games, história e ciência e inclui programas como 

Nerdcast, Nerdoffice, Nerdbunker, Nerdplayer e Nerdologia. O Jovem Nerd tem 

participado, por exemplo, de eventos como a transmissão do Oscar, no canal pago 

TNT. 

A máquina de compras de empresas do Magazine Luiza continua bastante 

acelerada em meio à pandemia. Somente em 2021, contando o Jovem Nerd, já foram 

seis aquisições. As demais foram: Steal the Look (tendências de moda e beleza), Vip 

Commerce (e-commerce para supermercados), Tô no Lucro (app de entregas forte em 

Estados como Tocantins e Goiás), Grand Chef (serviço de delivery) e Smart Hint (de 

recomendação de compra). É um movimento que já era relevante em 2020, quando a 

empresa fez um total de 11 aquisições, nos setores de varejo virtual (como o site de 

livros Estante Virtual), tecnologia em publicidade (Inloco Media) e finanças (Hub 

Fintech). Em uma briga acirrada com a Centauro havia comprado a Netshoes. Todas as 

aquisições ajudam na estratégia da companhia de se tornar um marketplace de 
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Oportunidades e riscos do trabalho por aplicativos 
(15/04/2021) 
O Estado de S. Paulo 

Empurrados, de um lado, pelo desemprego e puxados, de outro, pelas 

oportunidades que o isolamento social acabou gerando, milhões de brasileiros 

recorreram aos aplicativos para obter renda. Outros viram nos aplicativos a 

possibilidade de manter seus negócios em tempos de crise sanitária. É um fenômeno 

que pode, em parte dos casos, resultar na precarização do trabalho e, em boa 

proporção, consolidar uma nova característica do mercado. 

Para parte dos que recorreram aos aplicativos para ter uma ocupação, a renda 

que obtém deles é parcial; para outra, total. Em qualquer dos casos, porém, os 

aplicativos abriram uma oportunidade para famílias cuja renda proporcionada por 

ocupações tradicionais foi duramente comprimida. No cenário marcado pela extinção 

de postos de trabalho, como mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

(Pnad) Contínua do IBGE, e pelo fechamento das portas de milhares de restaurantes e 

outros estabelecimentos comerciais, impedindo o atendimento presencial, um 

contingente de 11,4 milhões de pessoas recorreu aos aplicativos para manter sua 

ocupação. 

Parte dessas pessoas passou a operar com encomendas ou compras feitas por 

meio de aplicativos; outra parte passou a entregar os bens assim demandados. 

Empresas que já utilizavam aplicativos para realizar parte de seus negócios 

intensificaram seu uso. 

Esse número foi aferido por pesquisa do Instituto Locomotiva. Ele indica que 

cerca de 20% da população adulta, cerca de 32,4 milhões de pessoas, utiliza algum tipo 

de aplicativo para trabalhar. Em fevereiro do ano passado, a parcela correspondia a 

13%. 

Há, decerto, uma fatia de subemprego nesses números. Mas não é só isso. “Os 

aplicativos ajudaram muito para que diversas empresas conseguissem se manter em 
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pé”, diz o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles. “Houve um processo 

de digitalização na pandemia, e esse é um caminho sem volta.” O professor da FEA-

USP e especialista em mercado de trabalho Wilson Amorim também vê uma realidade 

incontornável, mas adverte que ela precisa ser analisada por dois ângulos. De um lado, 

os aplicativos trazem alternativas de ocupação; de outro, oferecem pouco poder de 

barganha para quem trabalha dessa forma. 

 

Magalu completa 17 aquisições em 18 meses (15/04/2021) 
O Estado de S. Paulo 

O Magazine Luiza comprou o Jovem Nerd, site especializado no universo geek e 

em cultura que tem 5,5 milhões de inscritos no Youtube. A empresa fechou 17 

aquisições em 18 meses. O Magazine Luiza anunciou a aquisição do Jovem Nerd, maior 

plataforma multimídia voltada para o público nerd e geek do País. É mais um 

movimento na lista de aquisições do Magalu – agora são 17 desde o início do ano 

passado – e que se destaca de operações anteriores por ser exclusivamente voltado ao 

conteúdo. O valor do negócio não foi divulgado.  

Fundado em 2002 por Alexandre Ottoni e Deive Pazos, o Jovem Nerd produz 

conteúdo sobre cinema, séries, games, história e ciência e inclui programas como 

Nerdcast, Nerdoffice, Nerdbunker, Nerdplayer e Nerdologia. O Jovem Nerd tem 

participado, por exemplo, de eventos como a transmissão do Oscar, no canal pago 

TNT. 

A máquina de compras de empresas do Magazine Luiza continua bastante 

acelerada em meio à pandemia. Somente em 2021, contando o Jovem Nerd, já foram 

seis aquisições. As demais foram: Steal the Look (tendências de moda e beleza), Vip 

Commerce (e-commerce para supermercados), Tô no Lucro (app de entregas forte em 

Estados como Tocantins e Goiás), Grand Chef (serviço de delivery) e Smart Hint (de 

recomendação de compra). É um movimento que já era relevante em 2020, quando a 

empresa fez um total de 11 aquisições, nos setores de varejo virtual (como o site de 

livros Estante Virtual), tecnologia em publicidade (Inloco Media) e finanças (Hub 

Fintech). Em uma briga acirrada com a Centauro havia comprado a Netshoes. Todas as 

aquisições ajudam na estratégia da companhia de se tornar um marketplace de 
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vendas, com ofertas de uma variedade de produtos muito maior do que a linha de 

eletrodomésticos à qual a varejista era associada. A companhia busca ainda ser um 

“super app”, com soluções não só de comércio, mas também de serviços, tecnologia, 

mídia e finanças. 

Segundo o vice-presidente de negócios do Magazine Luiza, Eduardo 

Galanternick, a estratégia com o Jovem Nerd é ampliar receitas com publicidade, além 

da possibilidade de lançar produtos exclusivos relacionados à marca, como livros. 

“A estratégia é aumentar a audiência e trazer especialistas de conteúdos”, diz 

Galanternick, lembrando que o negócio não é o primeiro da varejista no ramo de 

conteúdo. A companhia já colocou para dentro de casa o Canaltech, que é voltado ao 

setor de tecnologia. 

Os fundadores do Jovem Nerd ressaltam que há ainda a intenção de gerar 

conteúdo para os vendedores da plataforma do Magazine Luiza. Um exemplo seria a 

criação de um podcast voltado para esse público, explicando assuntos relacionados a 

tecnologias e ferramentas para concretizar negócios. Com 5,5 milhões de inscritos no 

Youtube, os programas do Jovem Nerd superaram a marca de 1 bilhão de 

visualizações. Além disso, o site está presente nas principais redes sociais, com mais de 

1,3 milhão de seguidores no Instagram e cerca de 3 milhões no Twitter. Em 2019, o 

Nerdcast foi o primeiro podcast do Brasil e o terceiro do mundo a ultrapassar a marca 

de 1 bilhão de downloads de seus episódios. O conteúdo produzido pelo Jovem Nerd, 

tanto em formato de áudio, vídeo, texto e jogos, continuará sendo disponibilizado. O 

conteúdo da plataforma será integrado ao aplicativo do Magazine Luiza, com o 

objetivo de ampliar o seu alcance e de aumentar o tempo de uso do app da marca de 

varejo pelos clientes. 

 

Plataforma de bitcoin estreia e vale US$ 85 bi (15/04/2021) 
Broadcast 

A negociadora de criptomoedas americana Coinbase, líder do setor naquele 

país, chegou bem perto de ser avaliada em US$ 100 bilhões ao estrear ontem no 

pregão da Nasdaq. O papel, no entanto, perdeu força ao longo da tarde e fechou o dia 
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em queda de 13,84%, cotado a US$ 328,28 – o que dava ao negócio uma avaliação de 

US$ 85,8 bilhões no fechamento. 

A chegada do negócio ao mercado financeiro foi considerada positiva por 

analistas. Ao fim do primeiro dia, o papel estava 31% acima do preço de referência 

anterior às negociações, que era de US$ 250. A estreia da empresa no mercado de 

ações, feita em um sistema em que nenhuma ação poderia ser vendida antes da 

abertura, veio em meio a um aumento no valor das criptomoedas, que têm atraído 

interesse de grandes investidores institucionais. 

O primeiro dia das negociações da Coinbase refletiu o universo das 

criptomoedas, que é volátil. Antes de fechar em forte queda, o papel da novata na 

Nasdaq chegou a disparar, valendo cerca de US$ 430, antes de ser alvo de um 

movimento de realização de lucros pelos investidores.  A cotação das moedas virtuais 

tem um comportamento de igual oscilação – por isso, analistas apontam que o 

investimento não é recomendado para quem tem pouca experiência no mercado 

financeiro. A principal criptomoeda do mercado, o bitcoin, renovou sua máxima 

histórica ontem, cotada a US$ 64,3 mil. 

Segundo Ney Pimenta, CEO da Bitpreço, marketplace brasileiro de criptos, o 

bitcoin manteve estabilidade nos preços nos últimos três meses, mas segue com 

tendência de alta por conta dos novos entrantes no mercado. O mercado de 

criptomoedas atingiu a marca dos US$ 2 trilhões em capitalização de mercado. “O 

domínio do bitcoin tem diminuído porque muitos investidores têm tirado dinheiro e 

transferido para criptomoedas alternativas, na busca de rendimentos maiores”, diz o 

especialista. 

Assim como ocorre com o dólar, fazer estimativas para o preço do bitcoin não é 

tarefa fácil. Bruno Milanello, executivo na área de investimentos do Mercado Bitcoin, 

explica que a corretora não faz projeções, mas acompanha o mercado por meio de 

modelos que oferecem certa previsibilidade. Um dos modelos citados por Milanello é o 

Stock to Flow, ou taxa de escassez. Na prática, ele mede a taxa de mineração da 

moeda, ou seja, o quanto de bitcoin é colocado na rede em comparação ao que já 

existe em circulação. O executivo explica que a estratégia foi adaptada de outro 

modelo, que mensura metais preciosos, como o ouro, onde também se calcula a 
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proporção de quanto é retirado nas jazidas. “Olhando para esse modelo, a estimativa 

para o bitcoin está entre US$ 100 mil e US$ 140 mil no final de 2021”. US$ 328,28 foi a 

cotação da Coinbase ao fim de seu primeiro pregão na bolsa Nasdaq 

 

Banco BV engrossa lista de desistências de IPO na B3 
(15/04/2021) 
Broadcast 

Os acionistas do BV, antigo banco Votorantim, seguem com a intenção de levar 

a instituição à Bolsa, mas vão esperar o cenário melhorar para retomar o IPO. A 

instituição engrossa a lista de suspensões de operações da B3, a Bolsa paulista, que já 

soma cerca de 20 companhias em 2021. Não há, porém, um prazo estabelecido para 

que isso ocorra. Na segunda-feira, a operação foi cancelada, conforme fato relevante 

do Banco do Brasil (BB), que é sócio no negócio ao lado da família Ermírio de Moraes. 

A decisão veio após as condições gerais do mercado se deteriorarem em meio ao pior 

momento da pandemia no País, segundo fontes. 

O entendimento entre os acionistas do BV  é de que não há “desespero” para 

fazer o IPO a qualquer valor, uma vez que o banco é gerador de caixa e não precisa de 

capital neste momento. Os fatores que devem ditar a volta do IPO são questões 

políticas e a disponibilidade de vacinas, que vem sendo aplicada em ritmo aquém do 

desejável no Brasil. “O mercado só volta depois que isso estiver encaminhado”, disse. 

“Pesou a condição de mercado. O valuation (avaliação) não faz sentido”, explicou 

outra fonte. 

Nas duas últimas semanas, a alta cúpula do BV, amparada pelos sócios, se 

reuniu diariamente para avaliar se seguia ou não com o IPO. Com os feriados 

antecipados em meio à piora da pandemia, os acionistas ganharam alguns dias a mais 

para decidirem sobre a oferta. No fim das contas, a deterioração do cenário pesou 

mais. 

O ambiente político e a ingerência do presidente Jair Bolsonaro nas estatais 

também jogaram contra a operação. Em especial, no caso do BV, a situação do BB, que 

é um dos sócios e teve recentemente a troca de presidência – um fator que gerou 

tensão. Saiu do banco André Brandão, executivo de mercado que tinha passagem pelo 
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HSBC. Para seu lugar, foi indicado Fausto Ribeiro, antes responsável pela área de 

consórcios do banco. A troca na presidência levou a renúncias na cúpula do BB. 

O IPO do antigo Banco Votorantim era estimado entre R$ 2,5 bilhões e R$ 3,5 

bilhões. No passado, chegou-se a falar em R$ 5 bilhões, mas a cifra foi revista em meio 

à estratégia dos sócios de fazer uma oferta menor e, mais para frente, vender um 

pedaço adicional, depois que o banco já estiver listado, em busca de uma melhor 

precificação para o ativo. 

 

Vinho em lata cresce, vira moda e se torna nicho cobiçado 
(15/04/2021) 
O Estado de S. Paulo 

Uma experiência despojada, de preço acessível e atenta à sustentabilidade. O 

vinho em lata abriu caminho no mercado brasileiro nos últimos anos e ganhou um 

atalho com o aumento do consumo da bebida no País em 2020, em meio à pandemia. 

A pioneira do setor no Brasil já inaugurou um quiosque em março, na Praia de 

Ipanema, no Rio, e planeja começar a exportar. No entanto, o nicho está ficando cada 

vez mais disputado. 

As latinhas da Mysterius chegaram ao mercado em março, com a bebida 

produzida pela Estância Guatambu, uma das proprietárias da empresa. “A gente queria 

uma linguagem leve e atraente, que fugisse do padrão dos vinhos. Muito do enfoque 

foi pensado para o público jovem que está migrando dos drinques e para quem já 

consumia um vinho reserva, mas não fica limitado à garrafa se vai para o campo ou 

para uma festa”, diz Gabriela Potter, sócia da Guatambu. A empresa estreou com 

vinho tinto seco e espumante, mas já prevê lançar variedades de branco e rosé. 

Vinícola butique, a Guatambu produz 120 mil garrafas por ano e projeta distribuir 60 

mil latinhas da Mysterius para 2021. 

Lançada no ano passado, a Lovin’ Wine fechou uma parceria com a vinícola 

Casa Perini, que desenvolveu um frisante para a empresa. O presidente da empresa, 

João Paulo Sattamini, explica bem seu público-alvo: “Não é para um cara que lê Wine 

Spectator (respeitada publicação de vinhos), mas também não é um vinho barato, 

ruim. Logo no primeiro ano, ganhamos o prêmio Wines of Brazil Awards Gold com o 
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rosé”. De setembro de 2020 a março de 2021, a Lovin’ – que se define como uma 

startup do vinho – faturou R$ 1 milhão. O primeiro lote, de 15 mil latas, previsto para 

durar uns três meses, foi vendido em menos de 30 dias. “Foram dois motivos: o 

consumo de vinho cresceu 30% na pandemia e a venda online de vinho cresceu acima 

de 50%”, diz o executivo. A Lovin’ espera faturar R$ 5 milhões neste ano. 

A Vivant Wines, pioneira no vinho em lata no Brasil, quer atingir R$ 23 milhões 

de faturamento em 2021, ante R$ 6 milhões do ano anterior. Quer também quer 

exportar, começando por países como Peru e Paraguai, conta o presidente da Vivant, 

Alex Homburger. 

Com intuito de reforçar a identidade do produto, a empresa abriu um quiosque 

na orla de Ipanema. “O Rio recebe muitos turistas o ano inteiro, então não atinge só o 

carioca. A praia para a Vivant é muito importante, assim como a piscina.” E logo o 

setor deve ganhar ainda mais concorrência. A Vinícola Góes, em São Roque (SP), 

prepara a chegada de sua linha, batizada Sauv, até o início de maio, em sua loja virtual. 
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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 

(15/04/2021)


