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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
23 DE ABRIL DE 2021 
 

 

Hidrogênio verde atrai a White Martins 
O Estado de S. Paulo 

A White Martins assinou um memorando de entendimento com o Complexo de Pecém, 

no Ceará, para oficializar interesse em participar do Hub de Hidrogênio Verde Pecém-Ceará, 

lançado em fevereiro pelo governo cearense. A empresa é a segunda a aderir ao projeto, que já 

conta com a australiana Enegix. 

A parceria pretende estabelecer e desenvolver as potencialidades da produção local, 

voltada prioritariamente à exportação para a Europa. O Ceará é um dos maiores produtores de 

energia eólica no Brasil e tem também potencial para energia solar, condição essencial para a 

produção de hidrogênio verde – para ser assim classificado, o produto precisa ter origem 

renovável e ser obtido sem a emissão de carbono. 

Com a assinatura do memorando, o Complexo do Pecém prestará o suporte para 

mapear novas oportunidades de negócios para a produção e o fornecimento de hidrogênio 

verde pela White Martins, informou o governo do Ceará. 

“Identificamos nessa parceria a possibilidade de inovar na produção e no fornecimento 

de energia limpa com investimentos na cadeia de valor do hidrogênio verde, aproveitando a 

sinergia da planta de gases do ar da White Martins já existente no Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém”, afirmou, em nota, o diretor de Hidrogênio e Gás Natural Liquefeito da 

White Martins, Guilherme Ricci. 

O Complexo do Pecém tem como seus acionistas o governo do Ceará (70%) e o Porto de 

Roterdã (30%), na Holanda. A parceria é apontada como uma vantagem competitiva ao projeto 

cearense, já que o Porto de Roterdã também está desenvolvendo um hub de hidrogênio em 

grande escala em seu complexo portuário para produção, importação, aplicação e transporte de 

hidrogênio para a Europa. “Assim, o projeto a ser desenvolvido entre a White Martins, seus 

parceiros e o Complexo do Pecém poderá ter o Porto de Roterdã como o porto de entrada na 

Europa”, informou o governo do Ceará. 
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Governo renuncia a R$ 365 bilhões em arrecadação 
O Estado de S. Paulo 

O governo deve renunciar a R$ 365,2 bilhões em receitas em 2022 com isenções, 

subsídios e desonerações a setores específicos. O valor equivale a 4,11% do PIB e, se 

concretizado, representará um aumento em relação ao esperado para 2021 (4,02%). A alta vai 

na contramão do plano de redução prometido pela equipe econômica e que foi fixado na 

Constituição por meio da PEC emergencial. A projeção dos chamados gastos tributários consta 

no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2022, enviado ao Congresso Nacional. 

A maior parte desse subsídio está concentrada em apenas cinco ações: Simples Nacional 

(R$ 85,5 bilhões), modelo simplificado de impostos para pequenos negócios, Zona Franca de 

Manaus (R$ 42,9 bilhões), rendimentos isentos e não tributáveis do Imposto de Renda Pessoa 

Física (R$ 37,7 bilhões), agricultura e agroindústria, incluindo cesta básica (R$ 37,0 bilhões), e 

entidades sem fins lucrativos (R$ 32,3 bilhões). 

Dessas cinco ações, três estão totalmente blindadas do plano de redução: Simples, Zona 

Franca e entidades sem fins lucrativos. Uma delas está parcialmente protegida: a emenda 

constitucional prevê que a desoneração da cesta básica está livre da tesourada. Em 2022, ela 

será de R$ 22,1 bilhões. O montante dos subsídios e sua estagnação em patamar acima de 4% 

do PIB desde 2013 são vistos por economistas como fortes indícios da dificuldade política de 

mexer nesse vespeiro. Iniciativas de diferentes governos, de variados espectros ideológicos, 

naufragaram no Congresso após colidir com o poderoso lobby dos setores beneficiados. 

Recentemente, um segmento conseguiu ampliar suas benesses. Com apoio do 

presidente Bolsonaro, os parlamentares derrubaram um veto e concederam às igrejas a isenção 

de Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), ao custo de R$ 1,4 bilhão até 2024. A votação 

ocorreu após a promulgação da emenda constitucional que instituiu o plano de redução. 

Uma das distorções conhecidas é a desoneração da cesta básica. Pensada para as 

famílias mais pobres na compra de alimentos básicos, a política acaba alcançando artigos de 

luxo, como filé mignon, salmão, ovas de peixe, entre outros. Como exemplo da dificuldade 

política, o caso de São Paulo, onde a Assembleia Legislativa aprovou proposta do governador 

João Doria de cortar incentivos aos produtos da cesta básica como parte do ajuste fiscal. 

Apoiadores de Bolsonaro atacaram o aumento nas redes sociais, o que levou Doria a recuar. 

O governo federal tem até meados de setembro de 2021 para enviar ao Congresso 

Nacional o plano para reduzir os gastos tributários, junto com as propostas legislativas que 

efetivarão o corte. Será preciso reduzir a 10% ao ano ainda em 2021 e traçar um plano de 



 1 
 

PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
23 DE ABRIL DE 2021 
 

 

Hidrogênio verde atrai a White Martins 
O Estado de S. Paulo 

A White Martins assinou um memorando de entendimento com o Complexo de Pecém, 

no Ceará, para oficializar interesse em participar do Hub de Hidrogênio Verde Pecém-Ceará, 

lançado em fevereiro pelo governo cearense. A empresa é a segunda a aderir ao projeto, que já 

conta com a australiana Enegix. 

A parceria pretende estabelecer e desenvolver as potencialidades da produção local, 

voltada prioritariamente à exportação para a Europa. O Ceará é um dos maiores produtores de 

energia eólica no Brasil e tem também potencial para energia solar, condição essencial para a 

produção de hidrogênio verde – para ser assim classificado, o produto precisa ter origem 

renovável e ser obtido sem a emissão de carbono. 

Com a assinatura do memorando, o Complexo do Pecém prestará o suporte para 

mapear novas oportunidades de negócios para a produção e o fornecimento de hidrogênio 

verde pela White Martins, informou o governo do Ceará. 

“Identificamos nessa parceria a possibilidade de inovar na produção e no fornecimento 

de energia limpa com investimentos na cadeia de valor do hidrogênio verde, aproveitando a 

sinergia da planta de gases do ar da White Martins já existente no Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém”, afirmou, em nota, o diretor de Hidrogênio e Gás Natural Liquefeito da 

White Martins, Guilherme Ricci. 

O Complexo do Pecém tem como seus acionistas o governo do Ceará (70%) e o Porto de 

Roterdã (30%), na Holanda. A parceria é apontada como uma vantagem competitiva ao projeto 

cearense, já que o Porto de Roterdã também está desenvolvendo um hub de hidrogênio em 

grande escala em seu complexo portuário para produção, importação, aplicação e transporte de 

hidrogênio para a Europa. “Assim, o projeto a ser desenvolvido entre a White Martins, seus 

parceiros e o Complexo do Pecém poderá ter o Porto de Roterdã como o porto de entrada na 

Europa”, informou o governo do Ceará. 

 

2 
 

Governo renuncia a R$ 365 bilhões em arrecadação 
O Estado de S. Paulo 

O governo deve renunciar a R$ 365,2 bilhões em receitas em 2022 com isenções, 

subsídios e desonerações a setores específicos. O valor equivale a 4,11% do PIB e, se 

concretizado, representará um aumento em relação ao esperado para 2021 (4,02%). A alta vai 

na contramão do plano de redução prometido pela equipe econômica e que foi fixado na 

Constituição por meio da PEC emergencial. A projeção dos chamados gastos tributários consta 

no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2022, enviado ao Congresso Nacional. 

A maior parte desse subsídio está concentrada em apenas cinco ações: Simples Nacional 

(R$ 85,5 bilhões), modelo simplificado de impostos para pequenos negócios, Zona Franca de 

Manaus (R$ 42,9 bilhões), rendimentos isentos e não tributáveis do Imposto de Renda Pessoa 

Física (R$ 37,7 bilhões), agricultura e agroindústria, incluindo cesta básica (R$ 37,0 bilhões), e 

entidades sem fins lucrativos (R$ 32,3 bilhões). 

Dessas cinco ações, três estão totalmente blindadas do plano de redução: Simples, Zona 

Franca e entidades sem fins lucrativos. Uma delas está parcialmente protegida: a emenda 

constitucional prevê que a desoneração da cesta básica está livre da tesourada. Em 2022, ela 

será de R$ 22,1 bilhões. O montante dos subsídios e sua estagnação em patamar acima de 4% 

do PIB desde 2013 são vistos por economistas como fortes indícios da dificuldade política de 

mexer nesse vespeiro. Iniciativas de diferentes governos, de variados espectros ideológicos, 

naufragaram no Congresso após colidir com o poderoso lobby dos setores beneficiados. 

Recentemente, um segmento conseguiu ampliar suas benesses. Com apoio do 

presidente Bolsonaro, os parlamentares derrubaram um veto e concederam às igrejas a isenção 

de Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), ao custo de R$ 1,4 bilhão até 2024. A votação 

ocorreu após a promulgação da emenda constitucional que instituiu o plano de redução. 

Uma das distorções conhecidas é a desoneração da cesta básica. Pensada para as 

famílias mais pobres na compra de alimentos básicos, a política acaba alcançando artigos de 

luxo, como filé mignon, salmão, ovas de peixe, entre outros. Como exemplo da dificuldade 

política, o caso de São Paulo, onde a Assembleia Legislativa aprovou proposta do governador 

João Doria de cortar incentivos aos produtos da cesta básica como parte do ajuste fiscal. 

Apoiadores de Bolsonaro atacaram o aumento nas redes sociais, o que levou Doria a recuar. 

O governo federal tem até meados de setembro de 2021 para enviar ao Congresso 

Nacional o plano para reduzir os gastos tributários, junto com as propostas legislativas que 

efetivarão o corte. Será preciso reduzir a 10% ao ano ainda em 2021 e traçar um plano de 

3 
 

diminuir os gastos tributários a 2% do PIB em até oito anos. O cumprimento desse plano pode 

melhorar a trajetória da dívida pública brasileira, uma vez que a redução dos subsídios eleva a 

arrecadação. Segundo projeções do Tesouro Nacional, a dívida bruta, que fechou em 89,3% do 

PIB em 2020, cairia a 72,5% do PIB em 2030 caso a força do plano seja colocada em prática. 

Fora do governo, porém, há dúvidas sobre a capacidade de o governo levar adiante uma 

proposta mais ambiciosa. “O governo tem de enviar o plano, isto é, um conjunto de proposições 

legislativas, até setembro. O problema é que, do jeito como a PEC emergencial foi aprovada, o 

Congresso vai poder apreciar ou não. Não tem prazo foi malfeita a regra. Aliás, é curioso que, 

mediante essa crise fiscal tremenda, o governo ainda não tenha enviado a proposta”, avalia o 

diretor executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado, Felipe Salto. 

 

A lentidão da recuperação do turismo 
Broadcast 

Embora com velocidade menor do que a do setor de serviços, as atividades turísticas 

mostram sinais de recuperação. A Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE mostrou que, em 

fevereiro, o volume de serviços aumentou 3,7% em relação a janeiro. O índice especial montado 

com os itens dos serviços que se referem tipicamente a atividades turísticas subiu 2,4%. 

É a segunda alta mensal consecutiva desse índice. Impressionante é a recuperação entre 

maio de 2020 e fevereiro de 2021, de 127,5%, segundo o IBGE. Talvez mais impressionante seja 

a constatação de que, apesar desse crescimento explosivo, o setor ainda precisa crescer mais 

39,2% para retornar ao nível que apresentava em fevereiro do ano passado. 

Esses números dão, de maneira inversa, a dimensão do terrível impacto da pandemia 

sobre esse segmento da economia, que emprega grande contingente de mão de obra. 

Estima-se que, no ano passado, o turismo perdeu, em todo o mundo, o equivalente a 

US$ 4,5 trilhões, por causa da redução das viagens, esvaziamento de restaurantes e hotéis, 

cancelamento de convenções e eventos e interrupção e redução de outras atividades coligadas. 

Segundo órgãos representativos do turismo em escala internacional, o faturamento caiu de US$ 

9,2 trilhões em 2019 para US$ 4,7 trilhões em 2020. Responsável, antes da pandemia, por mais 

de 10% dos empregos em todo o mundo, o setor demitiu 62 milhões de pessoas em 2020. 

Números para o Brasil aferidos pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo (CNC) estimam que o rombo do setor no ano passado chegou a R$ 290 

bilhões. A crise custou o emprego de 397 mil pessoas no setor. Apesar da expansão em fevereiro 

na comparação com o mês anterior, os resultados em relação a um ano antes continuam muito 

(23/04/2021)
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ruins. Em fevereiro, o volume de atividades turísticas foi 31,1% menor do que o de fevereiro de 

2020. Foi o 12.º mês consecutivo a registrar recuo nesse tipo de comparação. Há queda nas 

receitas de empresas que atuam nos ramos de restaurantes, transporte aéreo, hotéis, agências 

de viagens, rodoviário coletivo de passageiros e serviços de bufê. Na comparação com o ano 

anterior, todas as 12 unidades da Federação em que o indicador é calculado registram queda. 

 

Fundos entram na disputa pelo controle da Braskem 
Broadcast 

A possibilidade de receber dividendos tem chamado a atenção dos fundos que estão de 

olho na Braskem, colocada à venda pela Novonor, como foi rebatizada a Odebrecht. O fundo 

soberano dos Emirados Árabes Unidos, Mubadala, já negocia a compra, mas entre os potenciais 

interessados estariam também o Blackstone, o Advent e o Apollo, três fundos de private equity, 

aqueles que investem diretamente na compra de blocos do capital de empresas. Esses três 

fundos são conhecidos pela compra de empresas endividadas e que depois de uma grande 

reorganização financeira são vendidas por um preço muito maior. Assim, comprar para vender 

mais caro depois também seria uma boa opção. Procurado, o Advent não comentou. Blackstone 

e Apollo não foram encontrados. A Novonor está vendendo a sua participação de 38,3% no 

capital total (50,1% do capital votante) da Braskem. O negócio está previsto no plano de 

recuperação judicial da petroquímica. 

 

Pesquisa de Satisfação 
Broadcast 

A maior parte dos entrevistados (59%) na pesquisa da Associação Comercial de São 

Paulo afirma estar insatisfeita ou muito insatisfeita com a situação financeira, o emprego e a 

vida. Os brasileiros mais pobres são também os menos confiantes, com 52 pontos no índice. As 

classes AB e C, com 71 e 74 pontos, também se mostram preocupadas com a economia. 

O levantamento mostrou que 67% dos brasileiros perderam ou conhecem alguém que 

foi demitido nos últimos seis meses. Além disso, 66% acreditam que verão mais pessoas sem 

emprego daqui para a frente. A região Nordeste segue, pelo segundo mês consecutivo, mais 

pessimista, com 63 pontos. A confiança do paulista também despencou de 71 pontos, em março, 

para 66 pontos em abril. A esperança de melhora aumentou. Em março, apenas 38% achavam 

que suas situações financeiras iriam melhorar nos próximos seis meses. Neste mês já são 43%. 

Foram 1.610 entrevistados, pessoas de todas as classes sociais e nas cinco regiões do País. 

(23/04/2021)
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ruins. Em fevereiro, o volume de atividades turísticas foi 31,1% menor do que o de fevereiro de 

2020. Foi o 12.º mês consecutivo a registrar recuo nesse tipo de comparação. Há queda nas 

receitas de empresas que atuam nos ramos de restaurantes, transporte aéreo, hotéis, agências 

de viagens, rodoviário coletivo de passageiros e serviços de bufê. Na comparação com o ano 

anterior, todas as 12 unidades da Federação em que o indicador é calculado registram queda. 

 

Fundos entram na disputa pelo controle da Braskem 
Broadcast 

A possibilidade de receber dividendos tem chamado a atenção dos fundos que estão de 

olho na Braskem, colocada à venda pela Novonor, como foi rebatizada a Odebrecht. O fundo 

soberano dos Emirados Árabes Unidos, Mubadala, já negocia a compra, mas entre os potenciais 

interessados estariam também o Blackstone, o Advent e o Apollo, três fundos de private equity, 

aqueles que investem diretamente na compra de blocos do capital de empresas. Esses três 

fundos são conhecidos pela compra de empresas endividadas e que depois de uma grande 

reorganização financeira são vendidas por um preço muito maior. Assim, comprar para vender 

mais caro depois também seria uma boa opção. Procurado, o Advent não comentou. Blackstone 

e Apollo não foram encontrados. A Novonor está vendendo a sua participação de 38,3% no 

capital total (50,1% do capital votante) da Braskem. O negócio está previsto no plano de 

recuperação judicial da petroquímica. 

 

Pesquisa de Satisfação 
Broadcast 

A maior parte dos entrevistados (59%) na pesquisa da Associação Comercial de São 

Paulo afirma estar insatisfeita ou muito insatisfeita com a situação financeira, o emprego e a 

vida. Os brasileiros mais pobres são também os menos confiantes, com 52 pontos no índice. As 

classes AB e C, com 71 e 74 pontos, também se mostram preocupadas com a economia. 

O levantamento mostrou que 67% dos brasileiros perderam ou conhecem alguém que 

foi demitido nos últimos seis meses. Além disso, 66% acreditam que verão mais pessoas sem 

emprego daqui para a frente. A região Nordeste segue, pelo segundo mês consecutivo, mais 

pessimista, com 63 pontos. A confiança do paulista também despencou de 71 pontos, em março, 

para 66 pontos em abril. A esperança de melhora aumentou. Em março, apenas 38% achavam 

que suas situações financeiras iriam melhorar nos próximos seis meses. Neste mês já são 43%. 

Foram 1.610 entrevistados, pessoas de todas as classes sociais e nas cinco regiões do País. 
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Expansão do Crédito Imobiliário 
Broadcast 

A plataforma de crédito imobiliário multibanco Credihome teve um pico nos 

financiamentos em março, que somaram R$ 220 milhões. Foi o recorde da empresa, que tem 

três anos. O montante é também o equivalente ao dobro da média mensal registrada em 2020. 

O valor corresponde, inclusive, a 20% do total apurado no ano passado, quando bateu a marca 

de R$ 1,2 bilhão. 

O recorde é efeito das contratações feitas no fim do ano passado, em meio a um 

ambiente ainda de juro baixo, mas também de expectativa de retomada, após o período mais 

agudo no início da pandemia. As contratações continuam fortes em abril. 

 

“Casado de Dólar” digitalizado na B3 
Broadcast 

A B3 atende a uma demanda antiga do mercado e disponibiliza o Casado de Dólar em 

tela. As operações, que envolvem dólar futuro e dólar spot (à vista), que eram realizadas apenas 

no ambiente de balcão, poderão também ser negociadas em ambiente eletrônico e de forma 

automatizada.  A ideia é oferecer mais uma alternativa de negociação e dar eficiência ao 

mercado de câmbio, de acordo com o superintendente de produtos de juros, moedas e equities 

da B3, Marcos Skistymas. O Casado de Dólar terá incentivo tarifário para promover mais 

negociações do produto. A operação de balcão continuará na prateleira dos clientes da B3. 

 

Sustentabilidade: Ambipar quer fazer lixo de empresas virar 

dinheiro novo. 
Broadcast 

Após rechear seu caixa com o IPO na B3, a empresa de gestão ambiental Ambipar fez 

uma forte aposta em aquisições: em nove meses, a companhia já adquiriu oito negócios voltados 

a uma nova estratégia no setor de resíduos: a transformação do lixo de empresas em uma fonte 

de receitas. Parte das aquisições fechadas ocorreu lá fora, pois a companhia atua em 15 países, 

além do Brasil. O IPO da empresa, feito em julho de 2020, encarou a alta volatilidade do mercado 
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em meio ao que à época se acreditava ser o auge da pandemia. Com arrecadação de R$ 1 bilhão, 

a operação reforçou o interesse dos investidores por empresas relacionadas à temática ESG. 

“A empresa passou a ter uma visibilidade muito maior após o IPO. Alguns dos segmentos 

que trabalhávamos passaram a gerar um interesse crescente, principalmente em relação ao 

tratamento de resíduos”, diz a presidente da Ambipar, Cristina Andriotti. Cristina destaca que a 

economia circular – quando o lixo é transformado novamente em matéria-prima, por exemplo 

– está cada dia mais no radar das companhias do Brasil e do exterior. “Alguns setores estão mais 

adiantados, como o farmacêutico, o de cosméticos e o de bebidas. Outros estão correndo atrás 

porque hoje já perceberam que financeiramente isso é algo bom para elas”, diz. 

No caso da indústria de bebidas, a Ambipar trabalha na produção de álcool ecológico a 

partir de bebidas que contêm açúcar. Fora isso, é possível transformar as garrafas pet e 

tampinhas em máscaras de proteção N95 ou em matéria-prima para novas garrafas e 

tampinhas. Já na indústria de fármacos, é possível reutilizar as sobras do colágeno utilizado no 

processo de fabricação de cápsulas de vitaminas e medicamentos. 

A Ambipar tem duas verticais de negócios: a de meio ambiente, que faz gestão e 

tratamento de resíduos. A outra vertente se dedica à prevenção de acidentes ambiental e à 

resposta emergencial quando eles ocorrem. A empresa atua em questões envolvendo 

vazamento de produtos químicos, poluentes e incêndios. Atuou na tragédia de Brumadinho, em 

Minas Gerais. Para ampliar seus negócios, a Ambipar acompanha de perto o mercado dos EUA, 

onde fez três aquisições na área respostas a emergências. No Canadá e Reino Unido foram feitas 

outras duas aquisições. A empresa vê oportunidades de expansão internacional. 

Segundo Thiago Silva, diretor da área financeira da Ambipar, o ciclo de consolidação via 

compras está terminando. Isso não quer dizer, porém, que novas aquisições estejam 

descartadas. Segundo a presidente da Ambipar, a companhia ainda quer, por exemplo, adicionar 

aos seus serviços um projeto de segurança de trabalho. 

Os resultados do ano passado da empresa foram bem recebidos pelo mercado. Analistas 

que acompanham o negócio esperam um crescimento maior em 2021. “Os contratos de gestão 

de lixo continuam a atingir as expectativas, encerrando 2020 com 20 contratos, com receita 

média de R$ 10 milhões por ano. Esperamos que o ritmo de novos contratos se acelere”, aponta 

relatório do Bank of America. O crescimento foi destacado pela casa de análise Eleven. “Em 

nossa visão, o desempenho reflete não somente a expansão internacional e estratégia de M&A 

como também um crescimento orgânico acima das nossas expectativas”, segundo o documento. 
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Startup Loft fecha o maior aporte do Brasil 
Broadcast 

Após receber um aporte de US$ 425 milhões em março, a startup de compra, reforma e 

venda de imóveis Loft está aumentando a rodada: a empresa anunciou ontem que recebeu mais 

US$ 100 milhões. Com o “chorinho”, a Loft agora soma US$ 525 milhões recebidos em 2021 e, 

de quebra, registrou a maior rodada de investimentos da história entre startups do Brasil. Com 

o montante, a empresa atingiu avaliação de mercado de US$ 2,9 bilhões. 

O fundo Baillie Gifford participa do novo aporte, junto com investidores tradicionais da 

startup, como Caffeinatted, Flight Deck e Tarsadia. Empreendedores conhecidos no mercado, 

como os fundadores da Better Mortgage, GoPuff, Instacart, Kavak e Sweetgreen, participaram 

desta quarta rodada de investimento, que eleva o valor total do patrimônio líquido da startup 

para US$ 800 milhões. Segundo a empresa de inovação Distrito, esse é o maior cheque do ano, 

superando os US$ 400 milhões recebidos pelo Nubank, os US$ 212 milhões da Loggi, os US$ 190 

milhões do MadeiraMadeira e os US$ 125 milhões da Hotmart. De acordo com a Distrito, é 

também o maior cheque da história do ecossistema brasileiro de startups. O valor supera o 

investimento série G do iFood (US$ 500 milhões) e série G do Nubank (US$ 400 milhões). 

Os fundadores e CEOs da Loft, Mate Pencz e Florian Hagenbuch, falaram em 

compromisso com o longo prazo. “Esses investimentos vão nos permitir executar os nossos 

planos de forma mais rápida”, disse Pencz . 

A startup afirma que o cheque será utilizado para comprar mais apartamentos em São 

Paulo e Rio de Janeiro, capitais em que a empresa atua comprando imóveis, bancando reformas 

e vendendo para os clientes. Esse processo é turbinado com o que a empresa chama de “modelo 

de avaliação automatizada”, em que uma inteligência artificial é abastecida com diversos dados 

locais e ajuda a precificar o preço do imóvel. Há, também, planos de chegar a outras capitais do 

Brasil até o final do ano afirma Pencz.  Além disso, desde 2020 a Loft oferece ferramentas de 

financiamento, movimentando R$ 2 bilhões em crédito imobiliário – em setembro, a Loft 

comprou a Invest Mais, que aproxima clientes de opções de financiamento imobiliário. 

 

Os recordes da arrecadação federal em março 
Broadcast 

A presença, pelo segundo mês consecutivo, do ministro da Economia, Paulo Guedes, no 

anúncio da arrecadação tributária da União, ato normalmente cumprido por técnicos da Receita 

Federal, mostra a importância dada pelo governo aos resultados. São, de fato, números 
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exuberantes. Em março, a arrecadação federal alcançou R$ 137,9 bilhões, com aumento real de 

18,49% sobre março do ano passado. Também o resultado acumulado nos três primeiros meses 

do ano foi expressivo, tendo alcançado R$ 445,9 bilhões, com aumento real de 5,64% sobre o 

resultado do primeiro trimestre de 2021, período ainda não afetado pela pandemia. Os dois 

números são os maiores para o período desde 1995, quando a Receita adotou os critérios hoje 

utilizados na aferição da arrecadação. 

“Superamos as melhores expectativas de arrecadação de impostos em março”, 

comemorou Guedes, que destacou os recordes no mês e no trimestre, com aumentos reais 

expressivos. “Isso mostra que realmente o Brasil se levantou”, completou o ministro. “Foi 

derrubado pela pandemia, mas se levantou em V (queda acentuada seguida de recuperação 

acentuada).” Segundo a Receita, parte do resultado de março é explicada por fatores não 

recorrentes, isto é, que não se repetirão nos próximos meses. Entre esses fatores são apontados 

os recolhimentos extraordinários de R$ 10,5 bilhões do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ante R$ 2,8 bilhões um ano antes. 

Analistas do mercado financeiro apontam a desvalorização cambial observada até 

agora, que encareceu o valor dos produtos importados e, assim, fez crescer o valor do tributo 

sobre eles. A valorização, no mercado internacional, de bens importados teve esse efeito. 

O ministro da Economia apontou as vendas do comércio e a recuperação do setor de 

serviços, atingindo ou superando o nível de antes da pandemia, como sinais de que a economia 

se recupera bem. A arrecadação de março reflete a atividade econômica em fevereiro. Técnicos 

da Receita avaliam que a de abril também está tendo bom desempenho. Mas o cenário neste 

mês ficou mais incerto, com medidas mais fortes para conter a pandemia, o que pode afetar 

resultados futuros. 
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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 

(23/04/2021)


