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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
16 DE ABRIL DE 2021 
 

A Arezzo não descarta nova oferta pela Hering, apesar de 

proposta de aquisição ter sido recusada. 
Broadcast 

A Hering resolveu recusar a proposta de aquisição feita pela Arezzo, de R$ 3,3 bilhões, 

com um público e sonoro não. O modo utilizado – a divulgação de um fato relevante, que não 

era obrigatória por lei –, porém, causou surpresa. A oferta da calçadista havia sido feita de forma 

discreta, e a recusa por parte da varejista de roupas teria causado mal-estar entre os envolvidos. 

Com a possibilidade do negócio, os investidores se animaram e o papel da Hering subiu mais de 

25% no dia. As ações da Arezzo, por sua vez, valorizaram cerca de 10%. Apesar de ter havido alta 

no valor de mercado da Hering, o que poderia obrigar uma eventual nova oferta ser maior, a 

Arezzo estaria firme em relação ao preço oferecido. Uma nova proposta, porém, não teria sido 

totalmente descartada. Com o pagamento a ser feito por meio de ações, a Arezzo ofereceu 

prêmio de 20% em relação ao valor de mercado da Hering na terça-feira. Como os papéis das 

duas empresas subiram, a oferta continuaria no mesmo patamar. Ou seja: a valorização da 

Hering não teria sido suficiente para deixá-la mais cara do que a proposta original. 

O Credit Suisse disse, em relatório, que o momento para a transação não poderia ser 

melhor para a Arezzo, cujos papéis estão perto das máximas históricas. Já a Hering tinha valor 

30% menor do que antes da pandemia. 

Para André Pimentel, sócio da consultoria Performa Partners, as companhias do setor, 

que estão capitalizadas e tiveram boa gestão no confinamento, veem agora oportunidade de 

adquirir empresas que não atingiram o mesmo nível.  

 

Compromisso Ambiental das Empresas 
Broadcast 

No momento em que leis internacionais e investidores exigem maior compromisso 

ambiental, mais empresas têm priorizado a área. A Vivo aumentou o peso de metas na redução 

de emissões de gases causadores do efeito estufa nos bônus dos executivos. Já a construtora 

Stan “adotou” uma área da Amazônia, para compensar emissões de projetos imobiliários. 

2 
 

Na Vivo, 5% do bônus pago aos executivos vão depender do cumprimento das metas de 

emissões, ante o 1% do ano passado. Em 2020, os bônus responderam por cerca de 40% da 

remuneração dos executivos estatutários do alto escalão, e chegaram a R$ 10,3 milhões. A meta 

é limitar emissões a 81,2 mil toneladas de CO2 neste ano, ante as 78 mil de 2020. O aumento 

previsto viria, segundo a Vivo, da expansão de suas atividades. 

Já a Stan aderiu ao projeto REDD+ Maísa, da Biofílica e que também tem a Vivo entre as 

parceiras. A incorporadora vai “adotar” uma área de 28,7 mil hectares da Floresta Amazônica, 

entre os rios Tocantins e Moju. O projeto paga pelo trabalho de moradores da região que 

mantêm a mata em pé, para torná-la financeiramente atraente. 

 

Mercado de Consultoria de Fusões e Aquisições e Gestão de 

Riquezas 
Broadcast 

A butique de fusões e aquisições (M&A) Artica acaba de inaugurar uma nova frente de 

negócios, voltada a buscar soluções de capital para empresas de médio porte e familiares fora 

do eixo Rio-São Paulo. Comandada pelo ex-Alvarez & Marsal Thiago Lobato, a área ganhou 

impulso na crise da pandemia. 

A proposta do Capital Solutions, nome do novo braço de negócio, é buscar instrumentos 

e estruturas de captação no mercado de capitais e assessorar as companhias na reorganização 

de dívidas e ofertas de ações em Bolsa. A Capital Solutions mira empresas com faturamento de 

R$ 200 milhões a R$ 1,5 bilhão, em setores intensivos de capital como o agronegócio, rodovias, 

energia, saneamento, gás e imobiliário. 

A butique de gestão de fortunas Wealth High Governance (WHG), criada por ex-

executivos do Credit Suisse para atender famílias com mais de R$ 20 milhões em patrimônio, 

está montando um braço de investimentos imobiliários para o segundo semestre. 

A área da casa será comandada por Marcio Rocha, ex-sócio da gestora RB Capital, na 

qual ficou por dez anos na constituição e gestão de fundos imobiliários. Antes, atuou na 

estratégia financeira da incorporadora Cyrela Brazil Realty. 

Neste momento, o time está avaliando quais ramos imobiliários podem ser mais 

atraentes. O setor de logística, que vem crescendo por causa do comércio eletrônico, é um dos 

preferidos. Mas há também opções menos óbvias, como imóveis para data centers, 

infraestrutura para agronegócios, apartamentos para aluguel e edificações pensadas para 

clínicas, pet shops e supermercados. 

(16/04/2021)



 
1 

 

PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
16 DE ABRIL DE 2021 
 

A Arezzo não descarta nova oferta pela Hering, apesar de 

proposta de aquisição ter sido recusada. 
Broadcast 

A Hering resolveu recusar a proposta de aquisição feita pela Arezzo, de R$ 3,3 bilhões, 

com um público e sonoro não. O modo utilizado – a divulgação de um fato relevante, que não 

era obrigatória por lei –, porém, causou surpresa. A oferta da calçadista havia sido feita de forma 

discreta, e a recusa por parte da varejista de roupas teria causado mal-estar entre os envolvidos. 

Com a possibilidade do negócio, os investidores se animaram e o papel da Hering subiu mais de 

25% no dia. As ações da Arezzo, por sua vez, valorizaram cerca de 10%. Apesar de ter havido alta 

no valor de mercado da Hering, o que poderia obrigar uma eventual nova oferta ser maior, a 

Arezzo estaria firme em relação ao preço oferecido. Uma nova proposta, porém, não teria sido 

totalmente descartada. Com o pagamento a ser feito por meio de ações, a Arezzo ofereceu 

prêmio de 20% em relação ao valor de mercado da Hering na terça-feira. Como os papéis das 

duas empresas subiram, a oferta continuaria no mesmo patamar. Ou seja: a valorização da 

Hering não teria sido suficiente para deixá-la mais cara do que a proposta original. 

O Credit Suisse disse, em relatório, que o momento para a transação não poderia ser 

melhor para a Arezzo, cujos papéis estão perto das máximas históricas. Já a Hering tinha valor 

30% menor do que antes da pandemia. 

Para André Pimentel, sócio da consultoria Performa Partners, as companhias do setor, 

que estão capitalizadas e tiveram boa gestão no confinamento, veem agora oportunidade de 

adquirir empresas que não atingiram o mesmo nível.  

 

Compromisso Ambiental das Empresas 
Broadcast 

No momento em que leis internacionais e investidores exigem maior compromisso 

ambiental, mais empresas têm priorizado a área. A Vivo aumentou o peso de metas na redução 

de emissões de gases causadores do efeito estufa nos bônus dos executivos. Já a construtora 

Stan “adotou” uma área da Amazônia, para compensar emissões de projetos imobiliários. 

2 
 

Na Vivo, 5% do bônus pago aos executivos vão depender do cumprimento das metas de 

emissões, ante o 1% do ano passado. Em 2020, os bônus responderam por cerca de 40% da 

remuneração dos executivos estatutários do alto escalão, e chegaram a R$ 10,3 milhões. A meta 

é limitar emissões a 81,2 mil toneladas de CO2 neste ano, ante as 78 mil de 2020. O aumento 

previsto viria, segundo a Vivo, da expansão de suas atividades. 

Já a Stan aderiu ao projeto REDD+ Maísa, da Biofílica e que também tem a Vivo entre as 

parceiras. A incorporadora vai “adotar” uma área de 28,7 mil hectares da Floresta Amazônica, 

entre os rios Tocantins e Moju. O projeto paga pelo trabalho de moradores da região que 

mantêm a mata em pé, para torná-la financeiramente atraente. 

 

Mercado de Consultoria de Fusões e Aquisições e Gestão de 

Riquezas 
Broadcast 

A butique de fusões e aquisições (M&A) Artica acaba de inaugurar uma nova frente de 

negócios, voltada a buscar soluções de capital para empresas de médio porte e familiares fora 

do eixo Rio-São Paulo. Comandada pelo ex-Alvarez & Marsal Thiago Lobato, a área ganhou 

impulso na crise da pandemia. 

A proposta do Capital Solutions, nome do novo braço de negócio, é buscar instrumentos 

e estruturas de captação no mercado de capitais e assessorar as companhias na reorganização 

de dívidas e ofertas de ações em Bolsa. A Capital Solutions mira empresas com faturamento de 

R$ 200 milhões a R$ 1,5 bilhão, em setores intensivos de capital como o agronegócio, rodovias, 

energia, saneamento, gás e imobiliário. 

A butique de gestão de fortunas Wealth High Governance (WHG), criada por ex-

executivos do Credit Suisse para atender famílias com mais de R$ 20 milhões em patrimônio, 

está montando um braço de investimentos imobiliários para o segundo semestre. 

A área da casa será comandada por Marcio Rocha, ex-sócio da gestora RB Capital, na 

qual ficou por dez anos na constituição e gestão de fundos imobiliários. Antes, atuou na 

estratégia financeira da incorporadora Cyrela Brazil Realty. 

Neste momento, o time está avaliando quais ramos imobiliários podem ser mais 

atraentes. O setor de logística, que vem crescendo por causa do comércio eletrônico, é um dos 

preferidos. Mas há também opções menos óbvias, como imóveis para data centers, 

infraestrutura para agronegócios, apartamentos para aluguel e edificações pensadas para 

clínicas, pet shops e supermercados. 

3 
 

 

Uma economia em ritmo dissonante 
Broadcast 

No grupo das 11 principais economias do mundo, a do Brasil é a única que não 

acompanha as demais. No cenário internacional marcado pela recuperação estável ou firme, 

com crescimento suficiente para repor as perdas em que os maiores países incorreram no ano 

passado, o Brasil está ficando para trás. Enquanto a economia mundial deve crescer mais de 5% 

neste ano, segundo as principais projeções das instituições multilaterais, como o FMI e a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a brasileira deve ter 

expansão menor do que 4%, insuficiente para compensar a redução de 4,1% de 2020. 

Essa discrepância é registrada pelo sistema de indicadores compostos avançados da 

OCDE, que acompanha a evolução das principais economias do mundo. Enquanto em todas as 

demais que compõem o grupo de 11 avaliado pela Organização a situação varia entre 

“crescimento constante” ou “aumento da expansão”, a do Brasil é avaliada como “redução do 

ritmo do crescimento”. 

Na pontuação que afere as tendências das economias analisadas, 10 mostraram alta 

entre fevereiro e março. A exceção foi o Brasil, que mostrou redução. Dados conjunturais 

compilados por instituições nacionais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e institutos de pesquisa acadêmicos, vêm há algum tempo mostrando esse fato. O ritmo 

de expansão diminuiu e o ânimo de investidores e consumidores igualmente arrefeceu. 

Nos outros países, os indicadores continuam a apontar para uma retomada firme e, em 

alguns casos, em aceleração. A confiança do consumidor impulsiona a economia dos Estados 

Unidos. Em outros países desenvolvidos, o crescimento é pelo menos estável. 

Nas economias em desenvolvimento, como China, Rússia e Índia, os indicadores são 

animadores. Com os resultados deste ano, muito provavelmente suas populações estarão em 

situação melhor do que a de antes da pandemia. No Brasil, porém, a recuperação deve ser mais 

lenta. Talvez só em 2023 a crise esteja inteiramente superada. Os motivos são conhecidos: falta 

de rumo das políticas fiscal e econômica, erros graves no enfrentamento da pandemia, aumento 

do desemprego e outras indicações de que problemas econômicos e sociais persistem. 

 

Serviços têm alta de 3,7% em fevereiro 
O Estado de S. Paulo 
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O volume de serviços prestados no País cresceu 3,7% em fevereiro em relação a janeiro. 

Após nove meses consecutivos de avanços, o setor conseguiu recuperar as perdas provocadas 

pela pandemia e opera hoje em patamar 0,9% superior ao de fevereiro de 2020 – antes que a 

crise sanitária se agravasse no Brasil, segundo dados divulgados ontem pelo IBGE. 

O bom desempenho do setor surpreendeu analistas do mercado financeiro ouvidos pelo 

Projeções Broadcast, que estimavam uma alta mediana de 1,30%. Ainda assim, as indicações 

são de cautela em relação aos próximos meses. “O cenário é de recuperação nos serviços 

prestados às empresas, mas de dificuldade nos prestados às famílias, com retomada  apenas 

depois de avanços na vacinação”, avaliou o economista Rodolfo Margato, da XP Investimentos. 

Já o economista-chefe da agência de classificação de risco Austin Rating, Alex Agostini, 

afirmou que o cenário de preocupação neste primeiro semestre pouco se alterou com a melhora 

nos serviços em fevereiro.  O crescimento em fevereiro foi resultado de avanços nas cinco 

atividades pesquisadas, mas teve um impulso  a partir da expansão do comércio eletrônico no 

País, explicou Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa de Serviços no IBGE. A atividade de 

transportes, armazenagem e correios cresceu 4,4% em fevereiro ante janeiro. O subsetor de 

transporte terrestre avançou 5,5%, o de armazenamento, serviços auxiliares aos transportes e 

correio de 4,4%, operando no patamar mais elevado da série histórica da pesquisa. 

“Foi pelo aumento do e-commerce. Em função da adaptação que as empresas tiveram 

de fazer para colocar disponíveis seus produtos online, vem crescendo desde junho de 2020 a 

receita dos grupos que atuam nessa parte de logística e de transporte de cargas”, afirmou Lobo, 

lembrando que pequenos varejistas aderiram a parcerias com grandes varejistas para vendas no 

formato marketplace, ampliando assim o alcance aos seus produtos. Na passagem de janeiro 

para fevereiro, os serviços prestados às famílias subiram 8,8%, puxados pelo subsetor de 

alojamento e alimentação (8,6%). “É uma taxa contundente em termos de variação, vem depois 

de duas taxas negativas”, ponderou Lobo. “Esse mês de fevereiro foi o que antecedeu as 

medidas restritivas contra a pandemia se refletindo o crescimento.” Os demais avanços 

ocorreram nos serviços profissionais e administrativos (3,3%), outros serviços (4,7%) e 

informação e comunicação (0,1%). 

 

Indicadores nos EUA apontam forte retomada 
Broadcast 

Os indicadores americanos divulgados ontem reiteraram o contexto de forte 

aquecimento da economia, em meio aos recentes estímulos concedidos às pessoas e à gradual 
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alojamento e alimentação (8,6%). “É uma taxa contundente em termos de variação, vem depois 

de duas taxas negativas”, ponderou Lobo. “Esse mês de fevereiro foi o que antecedeu as 

medidas restritivas contra a pandemia se refletindo o crescimento.” Os demais avanços 

ocorreram nos serviços profissionais e administrativos (3,3%), outros serviços (4,7%) e 

informação e comunicação (0,1%). 

 

Indicadores nos EUA apontam forte retomada 
Broadcast 

Os indicadores americanos divulgados ontem reiteraram o contexto de forte 

aquecimento da economia, em meio aos recentes estímulos concedidos às pessoas e à gradual 

5 
 

reabertura de atividades. As vendas no varejo deram um salto de 9,8% em março, ante queda 

de 2,7% em fevereiro. 

O resultado foi comemorado pelo presidente Joe Biden. Durante evento na Casa Branca, 

o democrata relacionou a alta do indicador acima do esperado ao seu pacote fiscal de US$ 1,9 

trilhão, que foi aprovado pelo Congresso no mês passado. “Ainda temos um longo caminho, mas 

a América está de volta.” 

Além do bom resultado das vendas, os pedidos de auxílio-desemprego exibiram 

expressiva queda, retornando ao menor patamar desde março de 2020 – 576 mil em dado 

ajustado sazonalmente na semana encerrada em 10 de abril, ante 769 mil na semana anterior. 

Por fim, a produção industrial recuperou parte das perdas de fevereiro, ainda que o crescimento 

na margem tenha sido abaixo do previsto – o avanço foi de 1,4% em março. 

 

Dividendos caem R$ 38 bi em 2020 
Folha de São Paulo 

 Volume referente à distribuição de participação nos lucros a acionistas caiu 30%: de R$ 

129 bi, em 2019, para R$ 91,3 bi no ano passado; diante de incertezas trazidas pelo novo 

coronavírus, companhias preferiram preservar caixa, segundo estudo da Economática. A crise 

econômica causada pela pandemia fez muitas empresas revisarem o volume de dividendos 

pagos aos seus acionistas em 2020. Levantamento feito pela consultoria Economática, com 246 

companhias negociadas na Bolsa de Valores, mostrou que a queda nos pagamentos somou R$ 

38 bilhões comparado a 2019. O volume representou recuo de 30%. 

Sem considerar a Vale, que sozinha distribuiu mais de R$ 18 bilhões aos detentores de 

suas ações, as companhias pagaram R$ 91,3 bilhões aos acionistas em 2020. Em 2019, esse 

número estava na casa de R$ 129,1 bilhões. Uma das explicações para essa queda está na 

incerteza sobre os impactos gerados pela pandemia. Diante do cenário instável, a estratégia das 

empresas foi preservar o caixa e fazer poupança para conseguir atravessar a turbulência. 

O advogado Luiz Eduardo Corradini, sócio do escritório Cascione Pulino Boulos, destaca 

que a pandemia começou a se agravar na época em que as empresas estavam deliberando sobre 

o pagamento dos dividendos. Pelas regras, elas têm até o fim de abril para definir os volumes 

em assembleias – período do ano passado em que boa parte do País estava em lockdown. 

“Por isso, muitas companhias decidiram pagar o valor mínimo de dividendos, que 

normalmente é de 25% sobre o lucro líquido”, diz Corradini. Ele explica que, além do valor 
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mínimo, as administrações definem um adicional sobre esse porcentual, que pode chegar a 50%. 

Mas, por causa do grau de incerteza, a maioria revisou os estatutos e diminuiu porcentuais. 

O gerente de relação institucional e comercial da Economática, Einar Rivero, destaca 

que o setor bancário teve forte impacto na redução da distribuição de dividendos. Segundo o 

levantamento, um conjunto de 20 bancos analisados pela consultoria cortou em R$ 28 bilhões 

os valores distribuídos em 2020, em relação a 2019. 

Nesse caso, houve uma determinação do Conselho Monetário Nacional (CMN) que 

restringiu a distribuição de dividendos ao limite mínimo previsto nos estatutos das instituições. 

O objetivo era preservar recursos para empréstimos ou para perdas futuras com o aumento da 

inadimplência. O Bradesco  reduziu de R$ 15,8 bilhões, em 2019, para R$ 5,54 bilhões o volume 

distribuído em 2020, o que representa o mínimo de 30% estabelecido no seu estatuto, afirmou 

o banco em nota. Ao mesmo tempo, a instituição fez um reforço no balanço com provisões para 

perdas de crédito em níveis superiores a anos anteriores, preparando-se para uma possível 

inadimplência decorrente da pandemia. Os valores foram elevados de R$ 14,4 bilhões, em 2019, 

para R$ 25,8 bilhões em 2020. No caso do Itaú, o pagamento dos dividendos foi de 25% do lucro 

– mínimo estabelecido no estatuto social da instituição. 

Apesar da queda no volume consolidado, algumas empresas seguiram na direção 

contrária e elevaram o pagamento de dividendos. Para Michael Viriatto, professor do Insper, a 

distribuição de lucros muitas vezes segue a estratégia de dar estabilidade na remuneração dos 

acionistas, garantindo a atratividade do papel entre investidores. Além disso, tem a questão do 

aumento dos lucros. Alguns setores tiveram desempenho positivo no ano passado, apesar da 

pandemia. É o caso da Vale, que foi retirada do levantamento para não distorcer o resultado. 

No ano passado, a empresa elevou em 2.591% o volume distribuído – a mineradora reverteu 

um prejuízo de R$ 8,7 bilhões, em 2019, e lucrou R$ 24,9 bilhões. 

A B3 também elevou o volume pago aos acionistas. “Os altos volumes negociados em 

nossas plataformas ao longo do ano contribuíram para um sólido desempenho financeiro e 

geração de caixa robusta, que totalizou R$ 6,1 bilhões no ano”, disse a empresa. Outra que 

ampliou os pagamentos foi a JBS. Segundo a Economática, a empresa distribuiu R$ 1,4 bilhão 

em 2020, ante R$ 15 milhões do ano anterior. Para este ano, a JBS vai propor pagamento de 

dividendos de R$ 2,5 bilhões, destacou a empresa em nota. 

 

Startup Olist recebe mais R$ 144 milhões 
O Estado de S. Paulo 

(16/04/2021)
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Depois de levantar R$ 310 milhões em novembro, a startup curitibana Olist, 

especializada em e-commerce, resolveu engordar a rodada de investimento: a empresa 

anunciou ontem que recebeu um aporte adicional de R$ 144 milhões, fazendo a rodada chegar 

ao total de R$ 454 milhões. 

No ano passado, a primeira parte do investimento foi liderada pelo grupo japonês 

SoftBank, que já havia participado de uma rodada de R$ 190 milhões na Olist em 2019. Agora, 

quem esteve à frente do “chorinho” foi a divisão de gestão de ativos do banco Goldman Sachs 

– a firma brasileira de capital de risco Redpoint Eventures também participou. 

Segundo Tiago Dalvi, fundador e presidente da startup, o crescimento da Olist nos 

primeiros meses deste ano exigiu mais gasolina no tanque. “Em 2020, crescemos duas vezes em 

receita na comparação com o ano anterior e, no primeiro trimestre deste ano, fomos 

positivamente surpreendidos por um crescimento ainda mais acelerado, puxado pela nossa 

parte de logística. Isso nos fez repensar o tamanho da rodada e antecipar planos”, disse Dalvi. 

Ele confirma que, agora, a rodada (de série D) da Olist está fechada. Apontada como candidata 

a unicórnio em 2021, segundo relatório da empresa de inovação Distrito, a Olist não revelou o 

seu valor de mercado. Questionado sobre a proximidade da marca de US$ 1 bilhão, Dalvi diz que 

a startup está “sem dúvida” mais perto do que longe. 

Fundada em 2015, a Olist ganhou mercado inicialmente ajudando lojas físicas a 

venderem em marketplaces como Mercado Livre e Amazon, mas hoje reúne também outros 

serviços relacionados a e-commerce. Pouco antes do início da pandemia, a startup lançou um 

novo produto, o Olist Shops, que permite a qualquer lojista criar sua própria loja online e 

gerenciá-la. Um terceiro braço do grupo, o Olist Pax, é focado na logística por trás das vendas – 

além de atender os usuários da startup, esse serviço atende cerca de cem clientes externos, 

como C&A, GPA e Carrefour. Ao todo, as três frentes têm hoje 325 mil clientes. 

Com o cheque, a startup pretende investir em melhorias para todos os seus serviços. O 

Olist Shops, porém, deve ganhar atenção especial. “É um serviço que nasceu há pouco mais de 

um ano e há muitas possibilidades de novas ferramentas”, diz o fundador da Olist. Parte desses 

aperfeiçoamentos virá de fora, por meio de aquisições. Segundo Dalvi, a startup tem hoje 20 

empresas no radar e deve fechar de três a cinco aquisições neste ano. 

Quanto a contratações, a startup espera chegar a 1 mil funcionários até o fim do ano. 

Hoje, a equipe da Olist é de 675 pessoas – à época da primeira parte da rodada, eram 480. Está 

também entre os planos da startup internacionalizar seus serviços. Atualmente, o Olist Shops já 

atende usuários em mais de 180 países, mas a ideia é fincar a bandeira em algumas regiões. A 
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previsão é de que a empresa anuncie por volta de junho qual será o primeiro país em que irá 

aterrissar. “Queremos ter uma operação mais próxima e regionalizada”. 
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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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