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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
26 DE ABRIL DE 2021 
 

O recorde das exportações do agronegócio 
Broadcast 

Pela primeira vez na história as exportações do agronegócio no mês de março 

ultrapassaram, neste ano, os US$ 10 bilhões. Estatísticas da Secretaria de Comércio 

Exterior do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) mostram que, 

no mês passado, essas exportações alcançaram o valor recorde de US$ 11,57 bilhões. 

O resultado é 28,6% maior do que o total exportado em março de 2020, de US$ 9,0 

bilhões. O recorde mensal resulta tanto do aumento dos preços dos produtos 

exportados, em média de 8,7% na comparação com as cotações de um ano antes, 

como da expansão da quantidade exportada, de 18,3%. São duas indicações de que a 

demanda mundial por esses produtos se mantém aquecida. 

Curiosamente, apesar do apreciável crescimento das vendas em março, a fatia 

dos produtos do agronegócio no total exportado pelo País caiu, porque também os 

preços de outros itens que compõem a pauta de exportações tiveram alta expressiva 

no mercado mundial. 

No mês, os produtos de maior destaque foram os do complexo soja, com as 

exportações tendo alcançado US$ 1,66 bilhão. Segundo o Mapa, as condições 

climáticas da safra 2020/2021, com excesso de chuvas, provocaram atrasos na colheita 

em janeiro e fevereiro, o que concentrou os embarques em março. O setor de carnes 

também alcançou resultados expressivos, com o recorde de US$ 1,60 bilhão no mês, 

alta de 16,1% em um ano. A China foi o principal responsável pelo aumento das 

exportações de carne bovina e suína. 

A China é o principal cliente do agronegócio brasileiro. Nos 12 meses 

encerrados em março, a China comprou produtos agropecuários do País no total de 

US$ 34,62 bilhões. Esse valor, 9,9% maior do que dos 12 meses imediatamente 

anteriores, corresponde a um terço, ou 33,5%, do total das exportações do setor. O 

segundo maior importador, os Estados Unidos, adquiriu US$ 7,22 bilhões nos 12 meses 
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até março, 4,6% mais do que nos 12 meses anteriores. O total adquirido por cada um 

dos principais importadores dá a real dimensão da importância deles para o 

agronegócio brasileiro e para o comércio exterior do País. 

 

Leilões do pré-sal vão pôr R$ 11 bilhões no caixa dos governos 
O Estado de S. Paulo 

As contas do governo federal, Estados e municípios receberão em 2022 um 

reforço no caixa de R$ 11,14 bilhões com o leilão de campos de Sépia e Atapu. O 

governo estima investimentos de R$ 200 bilhões durante o período de exploração 

dessas áreas, que ficam no pré-sal, uma camada profunda do oceano em que há óleo 

de maior qualidade e valor comercial. 

O Ministério da Economia informou que o leilão será realizado em dezembro, 

mas o dinheiro só entrará nos cofres do governo em abril de 2022. Além de contar com 

arrecadação extra dos dois leilões, o Orçamento do ano que vem terá mais espaço do 

lado das despesas devido à correção maior do limite do teto de gastos (a regra que fixa 

um limite anual para gastos com base na variação da inflação). Cálculos da Instituição 

Fiscal Independente (IFI) do Senado apontam para uma folga de R$ 38,9 bilhões no 

teto de gastos em 2022. É quanto o governo poderá gastar a mais. Esse espaço seria 

dado pela diferença entre o índice de inflação a corrigir o teto e aquele que indexa as 

despesas obrigatórias. 

Especialistas em contas públicas têm alertado o governo a não usar a folga 

orçamentária para aumentar gastos obrigatórios como reajustes dos salários de 

servidores, que ficaram congelados em 2020 e 2021. Neste ano, as contas estão 

apertadas devido ao teto de gasto, motivo da crise política após a sanção do 

Orçamento, cujas despesas obrigatórias foram subestimadas para acomodar o 

aumento de emendas parlamentares. 

A arrecadação de R$ 11,14 bilhões com os leilões do pré-sal será obtida com o 

chamado “bônus da assinatura”, valor fixo que as empresas vencedoras do leilão têm 

de pagar à União para explorar o petróleo. Como há um acordo para a partilha dos 

recursos, governadores e prefeitos receberão R$ 7,67 bilhões. Os campos de Atapu e 

Sépia fazem parte das áreas da cessão onerosa e passarão por leilão pela segunda vez 
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– já que não houve sucesso na licitação realizada em 2019. O bônus de Sépia foi 

estabelecido em R$ 7,13 bilhões e o de Atapu, em R$ 4 bilhões. Para o governo, os 

investimentos previstos darão impulso ao crescimento econômico e permitirão o 

ingresso do Brasil entre as principais nações produtoras de petróleo e gás natural. 

 

Plataforma Nomad, de investimentos no exterior, abre 5 mil 

contas  
Broadcast 

Prova de que até mesmo os investidores brasileiros menores estão procurando 

alternativas no exterior, a plataforma Nomad registrou a abertura de 5 mil contas, 

apenas em abril. Desde que recebeu o aporte de R$ 30 milhões do fundo Monashees 

em dezembro, a Nomad deu um pontapé inicial com 15 mil contas abertas. 

A plataforma tem contas digitais, conta corrente em dólar, remessas cambiais, 

cartão, recebimentos e pagamentos em dólar. Desenvolvida com tecnologia de ex-

alunos da MIT e de Stanford University, a plataforma oferece acesso a 6 mil ativos e 

ETFs no exterior, 6 vezes mais que as ações, BDRs e ETFs listados no Brasil pela B3. Nos 

EUA, a Nomad tem parceria com a corretora norte-americana Drivewealth, enquanto 

no Brasil, os acordos envolvem a Órama Investimentos e o Banco Ourinvest, esse 

último no câmbio. 

 

Energia compartilhada já incomoda grandes do setor 
Broadcast 

Empresas de energia que se inspiraram em soluções de economia 

compartilhada, como as dos aplicativos de transporte 99 e Buser, começam a 

incomodar as grandes do setor. Voltadas a pessoas físicas e pequenas empresas, 

companhias como as plataformas Metha Energia e Lemon Energia popularizam a 

chamada geração compartilhada e permitem que consumidores sem recursos 

financeiros ou físicos possam reduzir a conta de luz e ter garantia de estarem 

consumindo energia limpa. Nesse modelo, um único sistema de geração distribuída 

pode beneficiar diversos consumidores, que se reúnem por meio de consórcios (no 
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caso de empresas) ou cooperativas (pessoas físicas) e recebem os créditos de energia a 

serem utilizados em suas empresas ou casas. 

Carta apresentada recentemente à Aneel pela Associação dos Grandes 

Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace) questiona o 

modelo de geração compartilhada. Pede que o regulador se pronuncie sobre a 

“possível ilegalidade” na Resolução Aneel n.º 687/2015, que rege a geração 

distribuída. O argumento é que consumidores estão atuando, na prática, como 

consumidores livres, escolhendo seu fornecedor de energia e deixando de ser 

atendidos obrigatoriamente pela distribuidora local. 

Em março, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica 

(Abradee) encaminhou carta à Aneel com críticas ao modelo de geração distribuída 

remota. Destacou as “gravíssimas violações às normas de comercialização de energia 

elétrica em vigor e aos contratos de concessão do serviço público de distribuição” de 

empresas como a Metha Energia. 

Para Victor Soares, da Metha, a geração compartilhada não guarda relação com 

a comercialização. “Quisera eu que pudesse comercializar energia, que a vida seria 

mais fácil e menos burocrática... temos de usar as estruturas determinadas na 

Resolução 482, que são a cooperativa e o consórcio, o que torna impossível que eu 

comercialize energia ao consumidor final”, diz. A Aneel ainda não se pronunciou sobre 

a denúncia. 

 

Mudanças no Mercado Segurador 
Broadcast 

A primeira pandemia em 100 anos acendeu nas pessoas preocupações inéditas 

em relação a seguros. A mudança fica nítida só agora, com o desempenho do setor em 

janeiro e fevereiro, segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras 

(CNSeg). Na comparação com a foto tirada no primeiro bimestre de 2020, último a 

retratar o mundo antes de a covid-19 se alastrar, nota-se que os receios das pessoas 

não são mais os de outrora. 

A sensação de que tudo pode ter um fim repentino moveu mais pessoas a 

buscar seguro de vida. Segundo o presidente da CNSeg, Marcio Coriolano, a cobertura 
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do risco de morte sempre foi menosprezada no Brasil, em comparação a outros países.  

Em janeiro e fevereiro, foram vendidos R$ 3,3 bilhões em apólices desse ramo, 11,4% 

mais que no início de 2020. 

Em tempos de home office, os seguros residenciais também tiveram boa saída, 

com R$ 581,3 milhões vendidos em janeiro e fevereiro deste ano, 10,8% mais que nos 

dois meses anteriores ao início do isolamento social. 

 

Retração na Previdência Privada 
Broadcast 

Também é possível notar o agravamento do desemprego pelo comportamento 

observado nos planos de previdência. Na família PGBL, cuja dinâmica tributária 

interessa a quem tem emprego formal, houve retração de 9,2%, em relação ao 

verificado nos dois meses anteriores à eclosão da pandemia. Na mesma comparação, 

os fundos VGBL se mantiveram praticamente estáveis, com oscilação positiva de 0,8%. 

   

Salários não acompanham a inflação 
Broadcast 

A alta mais acentuada dos preços nos últimos meses vem criando um fosso 

entre a inflação e o reajuste salarial acordado nas negociações coletivas de trabalho. A 

variação acumulada de 12 meses do INPC, calculado mensalmente pelo IBGE e que 

baliza as negociações entre empregados e empregadores, permaneceu abaixo de 3% 

entre maio e setembro. Mas começou a subir em outubro e, em março deste ano, 

chegou a 6,2%. A correção dos salários, porém, não tem acompanhado essa alta. 

Nos dois primeiros meses desse período de alta da inflação, o reajuste mediano 

dos salários acertado nas negociações coletivas até conseguiu acompanhar os preços. 

Mas passou a ficar para trás em dezembro (INPC de 5,2% e reajuste de 4,5%). 

Conseguiu alcançar a inflação em fevereiro, mas voltou a ficar para trás em 

março (INPC de 6,2% e reajuste mediano de 5,5%). São dados compilados pelo 

Salariômetro, iniciativa da Fipe-USP para apresentar informações e análises sobre o 

mercado de trabalho. 
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serem utilizados em suas empresas ou casas. 

Carta apresentada recentemente à Aneel pela Associação dos Grandes 

Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace) questiona o 

modelo de geração compartilhada. Pede que o regulador se pronuncie sobre a 

“possível ilegalidade” na Resolução Aneel n.º 687/2015, que rege a geração 

distribuída. O argumento é que consumidores estão atuando, na prática, como 

consumidores livres, escolhendo seu fornecedor de energia e deixando de ser 

atendidos obrigatoriamente pela distribuidora local. 

Em março, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica 

(Abradee) encaminhou carta à Aneel com críticas ao modelo de geração distribuída 

remota. Destacou as “gravíssimas violações às normas de comercialização de energia 

elétrica em vigor e aos contratos de concessão do serviço público de distribuição” de 

empresas como a Metha Energia. 

Para Victor Soares, da Metha, a geração compartilhada não guarda relação com 

a comercialização. “Quisera eu que pudesse comercializar energia, que a vida seria 

mais fácil e menos burocrática... temos de usar as estruturas determinadas na 

Resolução 482, que são a cooperativa e o consórcio, o que torna impossível que eu 

comercialize energia ao consumidor final”, diz. A Aneel ainda não se pronunciou sobre 

a denúncia. 

 

Mudanças no Mercado Segurador 
Broadcast 

A primeira pandemia em 100 anos acendeu nas pessoas preocupações inéditas 

em relação a seguros. A mudança fica nítida só agora, com o desempenho do setor em 

janeiro e fevereiro, segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras 

(CNSeg). Na comparação com a foto tirada no primeiro bimestre de 2020, último a 

retratar o mundo antes de a covid-19 se alastrar, nota-se que os receios das pessoas 

não são mais os de outrora. 

A sensação de que tudo pode ter um fim repentino moveu mais pessoas a 

buscar seguro de vida. Segundo o presidente da CNSeg, Marcio Coriolano, a cobertura 

5 
 

do risco de morte sempre foi menosprezada no Brasil, em comparação a outros países.  

Em janeiro e fevereiro, foram vendidos R$ 3,3 bilhões em apólices desse ramo, 11,4% 

mais que no início de 2020. 

Em tempos de home office, os seguros residenciais também tiveram boa saída, 

com R$ 581,3 milhões vendidos em janeiro e fevereiro deste ano, 10,8% mais que nos 

dois meses anteriores ao início do isolamento social. 

 

Retração na Previdência Privada 
Broadcast 

Também é possível notar o agravamento do desemprego pelo comportamento 

observado nos planos de previdência. Na família PGBL, cuja dinâmica tributária 

interessa a quem tem emprego formal, houve retração de 9,2%, em relação ao 

verificado nos dois meses anteriores à eclosão da pandemia. Na mesma comparação, 

os fundos VGBL se mantiveram praticamente estáveis, com oscilação positiva de 0,8%. 

   

Salários não acompanham a inflação 
Broadcast 

A alta mais acentuada dos preços nos últimos meses vem criando um fosso 

entre a inflação e o reajuste salarial acordado nas negociações coletivas de trabalho. A 

variação acumulada de 12 meses do INPC, calculado mensalmente pelo IBGE e que 

baliza as negociações entre empregados e empregadores, permaneceu abaixo de 3% 

entre maio e setembro. Mas começou a subir em outubro e, em março deste ano, 

chegou a 6,2%. A correção dos salários, porém, não tem acompanhado essa alta. 

Nos dois primeiros meses desse período de alta da inflação, o reajuste mediano 

dos salários acertado nas negociações coletivas até conseguiu acompanhar os preços. 

Mas passou a ficar para trás em dezembro (INPC de 5,2% e reajuste de 4,5%). 

Conseguiu alcançar a inflação em fevereiro, mas voltou a ficar para trás em 

março (INPC de 6,2% e reajuste mediano de 5,5%). São dados compilados pelo 

Salariômetro, iniciativa da Fipe-USP para apresentar informações e análises sobre o 

mercado de trabalho. 

(26/04/2021)

(26/04/2021)
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Nos períodos de crescimento, há predominância de negociações que 

asseguram aumento real de salários. Na pandemia, porém, a maioria das negociações 

prevê redução real dos salários. Nas concluídas em março, por exemplo, 64,2% das 

negociações não repuseram a inflação. “Inflação que sobe, reajuste que baixa”, 

observa a publicação. Mas, como ressalta em seguida, “a vida continua”. E continua 

com o fortalecimento de mudanças nos acordos e convenções coletivas de trabalho 

que já se observavam há algum tempo e de outras que a pandemia fez surgir. Em boa 

medida, são mudanças que tornam o mercado menos engessado. 

Das negociações concluídas no primeiro trimestre, 18,7% têm vigência maior do 

que um ano. É a maior porcentagem da série de pesquisa da Fipe. Em 2016, por 

exemplo, apenas 9,6% dos acordos e convenções coletivas valiam por mais de um ano. 

Com a reforma trabalhista, esse porcentual cresceu, com exceção de 2020, um ano por 

si excepcional. As negociações recentes tratam menos de assuntos sindicais e mais de 

condições de trabalho. Mostram também mais disposição dos empregadores de 

negociar condições para a manutenção do emprego. 

 

Processo seletivo para gestores avança nos Estados 
O Estado de S. Paulo 

Enquanto a proposta de reforma administrativa (que prevê uma reformulação 

no RH do Estado) dá passos lentos no Congresso, a seleção de gestores para cargos de 

liderança e a avaliação de desempenho de servidores já é realidade em alguns Estados. 

E alguns desses programas já começam a apresentar bons resultados. 

É o que avalia o “Vamos!”, uma iniciativa apartidária que reúne a Fundação 

Lemann, Instituto Humanize e República.org, que fez parceria técnica para apoiar 

governos regionais na implementação de políticas de atração, seleção e avaliação de 

lideranças para cargos na administração pública nas áreas mais importantes para 

oferta de serviço público no País. 

O grupo tem acordos de cooperação técnica com seis governos estaduais: 

Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe, São Paulo e Rio Grande do Sul. O projeto já 

ajudou 44 projetos seletivos, com 14.224 candidatos. Com a pandemia, a experiência 

ganhou foco também na seleção de candidatos a cargos na área de saúde. 

(26/04/2021)
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No Ceará, foram 1.444 inscrições para 16 posições na Saúde, resultando em 

processos com 90 candidatos por vaga. Após a primeira onda de seleção, o governo 

lançou processo seletivo para 258 vagas nos consórcios de Saúde do Estado com a 

construção de metas ainda mais desafiadoras e para a melhoria contínua das práticas 

de gestão de pessoas. 

Para Weber Sutti, diretor da Fundação Lemann, a gestão de desempenho é 

chave, porque permite entender o que uma posição de liderança no governo tem de 

entregar e que tipo de pessoa é necessária para o cargo. Hoje, as pessoas no setor 

público são selecionadas muito mais por relações políticas – e é essa realidade que a 

reforma administrativa quer mudar. 

“No Brasil, de maneira geral, as nomeações estão no campo, nem digo da 

discricionariedade, mas da arbitrariedade”, avalia Sutti. O diretor destaca que todas as 

administrações que estão conseguindo entregar um melhor serviço para a população 

têm o que se chama “serviço de alta direção pública”, com um processo justo de 

atração e seleção para as posições de liderança e clareza do que eles devem entregar, 

além de acompanhamento contínuo do resultado. 

O movimento “Vamos!” faz a cooperação técnica para criar processos para 

achar as pessoas mais aptas e permitir que o governo selecione aquela que têm mais 

afinidade com os cargos, diz Sutti. Ele destaca que se trata de transferência da 

capacidade e formação dos times do governo para que possam fazer essa seleção. 

Segundo ele, essa prática é inspirada na experiência do Reino Unido, Austrália, Estados 

Unidos e Chile. É esse o modelo que parlamentares querem incluir na reforma 

administrativa do governo federal, que ainda está na primeira etapa no Congresso, na 

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A proposta muda as regras de como os 

servidores são contratados, promovidos e demitidos. A reforma acaba com a 

estabilidade para parte dos novos servidores do Executivo federal. As novas regras não 

englobam os servidores federais que estão na ativa. 

Em Minas, em programa semelhante, foram preenchidas 182 vagas, entre 

subsecretários, assessores, diretores de órgãos, entidades e autarquias. Os processos 

de seleção tiveram 30 mil candidatos inscritos e outras 21 vagas ainda estão em 
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processo de conclusão. Hoje, principalmente, os quadros de saúde e educação estão 

ocupados por pessoas de carreira. 

Segundo o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o programa 

trabalhou com processos de seleção e gestão de desempenho de todo o segundo e 

terceiro escalões do governo. São cargos que historicamente sempre foram ocupados 

por indicação política. “A indicação pode existir, mas ela tem de estar adequada aos 

critérios que nós exigimos”, diz Zema, que implantou a seleção em todas as 

superintendências regionais de saúde. 

 

No Ceará, modelo já é aplicado nas áreas de educação e saúde 

Segundo o governador Camilo Santana, Estado colhe frutos da 

política da meritocracia na gestão pública 
O Estado de S. Paulo 

Quando a pandemia da covid19 chegou ao Brasil, Nadirlan Fontinele tinha 

poucos meses à frente da diretoria administrativa e financeira do hospital São José, 

referência em infectologia em Fortaleza, no Ceará. O hospital contava com 108 leitos, 

mas, com a crise sanitária, teve de ampliar as vagas e lidar com os desafios mais 

difíceis e complexos gerados pelo coronavírus. 

Nardilan foi um dos escolhidos dentro de um programa de recrutamento para a 

seleção para cargos de liderança na área de saúde no Estado. Ele viu a oportunidade 

em uma notícia de jornal. Economista com mestrado na Universidade Federal do 

Ceará, até então atuava no setor privado, como professor universitário e fazendo 

consultoria empresarial. “Eu fiz a inscrição, mas não colocava muita fé no processo, 

porque, pelo senso comum, sempre escutava que muitas vezes são cartas marcadas 

para colocar pessoas de maneira mais política”, conta. 

Foram cerca de 1,4 mil pessoas que se inscreveram para sete vagas em cargos 

comissionados de liderança da Secretaria de Saúde do Ceará. Na pandemia, o trabalho 

aumentou, mas ele diz que está satisfeito com o cargo e garante que o ambiente é 

positivo de engajamento da equipe. 

(26/04/2021)
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Nesse modelo de seleção, o líder não é só aquela pessoa que conhece muito do 

assunto, mas alguém que consegue coordenar uma equipe e pensar estratégias para 

entregar resultados. Por exemplo, se há um problema de formulação de uma política 

pública inovadora, é preciso de uma pessoa com capacidade de visão sistêmica, 

comunicação, competências, muito mais atreladas à capacidade de pensar novas 

soluções e conseguir mobilização em torno delas. Já se o problema é a implantação de 

uma política que está bem formulada, mas precisa ser ampliada, a necessidade é de 

uma pessoa que tenha mais capacidade de condução de processos complexos e 

resiliência. No Ceará, esse processo já acontecia na área de educação, que escolhe 

diretores de escola por meio de seleção pública. 

“Faz parte de uma política de meritocracia e hoje estamos colhendo os frutos”, 

diz o governador Camilo Santana (PT). Segundo ele, a proposta é construir uma política 

de Estado, e não de governo. O Estado criou uma unidade central de gestão 

estratégica de pessoas para fazer esse trabalho, experiência que existe em outros 

países. 

Coordenador do Grupo de Trabalho do Movimento Pessoas à Frente, dedicado 

ao tema da gestão de desempenho e desenvolvimento, Humberto Falcão, da Fundação 

Dom Cabral, diz que hoje no setor público tem mais gente preocupada com 

conformidade (no jargão empresarial equivalente ao compliance, boas regras de 

governança) do que com o desempenho. “O que é mais importante no setor público é 

cumprir as regras e acabou. No que isso vai dar seria outra história”, diz. Segundo ele, 

que integra a iniciativa “Vamos!”, gerir para melhorar o desempenho não é apenas 

sentar na cadeira, pegar na caneta e dar ordens. É uma atuação acima do processo 

gerencial comum. É preciso ter uma clareza da sua estratégia e os resultados a serem 

alcançadas. “Pode parecer bobagem, mas tem muita gente que não acredita nisso”, 

diz. Para ele, tem de ter o rumo traçado. Esse é primeiro grande elemento para gerir o 

desempenho. 

 

Interior entra no radar das empresas 
O Estado de S. Paulo 

(26/04/2021)
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A mudança de parte da população das grandes cidades rumo ao interior entrou 

no radar do setor corporativo. A força do mercado consumidor de municípios menores 

já vinha sendo uma aposta das empresas antes mesmo de a pandemia impulsionar o 

êxodo urbano nas capitais. Agora, o movimento se fortaleceu, seja para fugir do caos 

das capitais ou para atender a uma demanda que tende a crescer bastante nos 

próximos anos. 

Com a popularização do home office, tanto trabalhadores como empresas 

podem escolher onde ficar fisicamente, sem comprometer as operações. Um 

levantamento da DataZap mostra que entre fevereiro do ano passado e fevereiro 

deste ano a demanda por locação de imóveis no interior aumentou 154% e no litoral, 

47%. Na capital, esse movimento teve queda de 9%. Nessa nova realidade criada pela 

pandemia, a Ness Health, uma empresa de serviços para inovação na medicina 

diagnóstica, viu uma oportunidade e decidiu mudar a sede hoje localizada na Berrini, 

em São Paulo, para um parque tecnológico, em São José dos Campos. 

“A princípio só a parte de robótica iria para a cidade, mas percebemos que 

compensaria mais levar a matriz para lá do que deixar em São Paulo”, diz o sócio da 

empresa José Leovigildo Coelho. Segundo ele, o custo do aluguel e o IPTU são menores 

e a qualidade de vida, melhor. Com exceção dos funcionários da área de robótica, que 

vão se mudar, todos os demais funcionários terão a opção de continuar em home 

office. 

Outra que decidiu levar a sede para um local mais calmo foi a XP, que anunciou 

no ano passado a construção da Villa XP, em São Roque, cidade a uma hora e meia da 

capital. Atualmente, a XP ocupa alguns andares de um prédio, localizado em frente ao 

Shopping JK Iguatemi, no Itaim Bibi, em São Paulo. 

A mudança física, no entanto, não é a única estratégia das empresas para 

explorar o mercado do interior. Algumas continuarão com suas estruturas atuais, mas 

começam a traçar planos de expansão rumo a essas praças. A AAX Digital, empresa 

que começou como um marketplace de crédito e virou um banco digital, deve 

inaugurar no segundo semestre do ano (ou início de 2021) um novo prédio com uma 

agência modelo em Ribeirão Preto. 
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A instituição nasceu em São Paulo, mas foi em Campinas que teve o maior 

boom de crescimento, de 200% ao ano. Um dos focos da AAX é o empréstimo com 

garantia (como imóveis) voltado para pequenos empresários. Na pandemia, com os 

bancos apertando o crédito, eles se tornaram uma opção para esse público do interior. 

“Na medida em que eles apertaram a torneira, nós aproveitamos esse espaço”, diz o 

presidente da empresa, André Avelino. 

Outra de olho na expansão do interior é a empresa de locação de boxes para 

armazenagem M3storage. Com 23 operações em São Paulo, a companhia está 

ampliando a atividade para Sorocaba, Campinas e São José dos Campos, além de 

cidades de outros Estados. Segundo o diretor de negócios Luciano Montenegro de 

Menezes, o entorno de São Paulo tem um potencial e uma demanda muito grande. 

Com a pandemia, diz ele, a demanda aumentou bastante por causa dos e-commerces 

– a taxa de crescimento da M3storage é de 15% ao mês. “Os boxes viraram uma 

extensão do estoque dessas empresas. E as grandes empresas dessa área estão indo 

para o interior.” 

O consultor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Eduardo 

Zylberstajn, diz que no futuro pós-pandemia, se o modelo do home office continuar, as 

pessoas vão poder ficar em qualquer lugar que tenha um custo menor ou seja mais 

tranquilo. É nesse movimento que as empresas estão atentas. Ainda não é possível 

saber se a mudança das pessoas é estrutural.  

 

Na privatização dos portos, temor é de conflito de interesses 
Broadcast 

Ao avançar na agenda de privatização de portos públicos, o governo federal 

terá de fazer uma costura bastante fina para dar maior liberdade ao setor, como 

deseja, sem comprometer o ambiente de concorrência. Para isso, os projetos vão 

lançar mão de diferentes níveis de restrição à participação de operadores portuários 

atuais nas concessões que irão administrar os portos privatizados nos próximos anos. 

A fila começa este ano, com a Codesa, no Espírito Santo. Mas o maior desafio 

do governo será a desestatização do Porto de Santos, cujo leilão está programado para 

o próximo ano. A variedade de operadores e de cargas movimentadas pelo maior 

(26/04/2021)
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complexo portuário da América Latina impõe ao governo a necessidade de desenhar 

um modelo mais rígido para diminuir os riscos de conflito de interesse entre as 

empresas que comandam terminais dentro do porto e a futura administradora deste 

‘condomínio’. Hoje, o espaço comporta 54 terminais, de carga geral a granéis, além de 

passageiros. A lista de privatizações do governo para portos tem cinco terminais. Além 

da Codesa e do Porto de Santos, estão lá a Companhia das Docas do Estado da Bahia 

(Codeba), Porto de São Sebastião (SP) e de Itajaí (SC). 

O cuidado que deverá ser tomado nas privatizações é baseado na seguinte 

mudança: hoje, para uma empresa operar um terminal dentro do porto público, o 

governo faz uma licitação e fecha um contrato de arrendamento, no jargão do setor. 

Ou seja, a negociação não parte de uma escolha da companhia que administra o local. 

Quando a gestão do porto for repassada à iniciativa privada, esse concessionário 

poderá contratar livremente os operadores. 

É nesse modelo de negociação de privado com privado que está o risco. Por 

exemplo, uma empresa que deseja administrar um porto que hoje é público pode ter 

interesses concorrentes com quem deseja trabalhar ou já opera um terminal nesse 

espaço portuário. 

Diretor-presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP), 

Jesualdo Silva destaca que esse conflito pode até mesmo inviabilizar a atividade de 

concorrentes dentro do porto. “Já que vai fazer a concessão para alguém ser uma 

espécie de dona do porto, tem de tomar cuidado para que as empresas que forem 

participar do consórcio não tenham interesses conflitantes com terminais de 

arrendamento que estejam lá”, disse Silva. 

Por isso, uma das formas de mitigar esses riscos é barrar, ou restringir, a 

participação de operadores portuários na concessão do porto. “Essa dosagem vai 

poder variar de concessão para concessão. Onde eu tenho maior risco de conflito de 

interesses eu posso ter mais restrições, por exemplo permitir que operadores tenham 

só 5% de participação individualmente e 20% em consórcio”, explicou o secretário de 

Portos do Ministério da Infraestrutura, Diogo Piloni. Na Codesa, cujo projeto de 

desestatização deve ser enviado em maio para a avaliação do TCU, o governo 
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delimitou em 15% a participação de operadores de forma individual e 40% em 

consórcio. “Aí eu posso dosar esse remédio conforme os riscos”, disse Piloni. 

 

 

 

 

Demanda por tecnologia digital faz Solinftec avançar 
O Estado de S. Paulo 

A brasileira Solinftec, de soluções digitais de monitoramento e automação de 

lavouras, quer aproveitar o bom momento da agricultura para acelerar seu 

crescimento. Líder no mercado de software como serviço para o agronegócio, a 

startup, presente em 14 países, pretende dobrar o faturamento neste ano e em 2022. 

Os desempenhos são crescentes desde 2015, conta Guilherme Guiné, diretor de 

Desenvolvimento de Produtos. Em 2020, os contratos recorrentes, principal fonte de 

receita da empresa, superaram R$ 100 milhões. No Brasil, a empresa lidera em 

canade-açúcar, com mais de 6,5 milhões de hectares monitorados e 8 dos 10 maiores 

produtores do Centro-sul como clientes. Há ambição de ampliar a presença na cultura 

no Nordeste, assim como aumentar em 30% a área total coberta até o fim do ano, de 7 

milhões para 9 milhões de hectares. Parte do impulso deve vir de culturas nas quais a 

empresa tem expandido sua atuação, como grãos e fibras no Centro-oeste. 

A empresa, com sede em Araçatuba (SP) e outros 5 escritórios no País, pode se 

tornar este ano o primeiro unicórnio do setor – startups com valor de mercado acima 

de US$ 1 bilhão –, segundo levantamento da consultoria Distrito. Guiné, contudo, 

afirma que essa não é uma meta da empresa. “Sabemos dessa grande chance e vemos 

como uma consequência dos resultados”, aponta. 

Expandir a internacionalização é outra meta. No início do mês, a Solinftec abriu 

filial no Canadá e, no 2.º semestre, deve chegar ao México. “Em 2022, iniciaremos 

testes na Europa, a começar por França e Alemanha, e em 2023 no Leste Europeu, com 

foco em grãos”, conta Daniel Padrão, diretor de operações para América do Norte. 

Hoje, monitora 2 milhões de hectares nas Américas do Norte e Latina, e quer chegar 

em 5 milhões de hectares até o fim do ano. 

(26/04/2021)
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A Granbio, empresa brasileira de biotecnologia industrial, prevê exportar etanol 

de segunda geração para a Europa a preços até 40% mais vantajosos. A companhia 

recebeu a certificação internacional Roundtable on Sustainable Biomaterials, que 

comprova que a pegada de carbono do biocombustível 2G produzido pela empresa é 

uma das menores do mundo, 91% menor do que a da gasolina. “Com a certificação é 

possível entrar em programas comerciais que valorizam esse tipo de produto e obter 

um prêmio”, diz Julio Espírito Santo, gerente de Biotecnologias Industriais da Granbio. 

O executivo diz que, como o biocombustível da atual safra já está inteiramente 

vendido, a empresa negocia com compradores europeus produção da próxima 

temporada. A expectativa é destinar parcela expressiva do biocombustível para o 

continente. “Buscamos tentar vender a um único comprador para tornar a logística de 

distribuição melhor.” 

O Citi está apostando fichas no agronegócio para dobrar o volume de negócios 

no País da área de Commercial Bank, que atende a empresas com faturamento entre 

R$ 250 milhões e R$ 5 bilhões. André Cury, até o ano passado focado no segmento de 

companhias que faturam mais de R$ 5 bilhões, como Vale e Petrobrás, foi escolhido 

para chefiar a área desde janeiro. O executivo estima que o peso do setor na divisão 

deve sair dos atuais 20% para 25% em três anos. 

É pelo Commercial Bank que o Citi quer crescer, explica Cury, pois com as “big” 

companhias do País o banco já tem boa participação de mercado. Mas entre médias e 

grandes o Citi atende cerca de mil delas, de um total de 7 mil. Boa parte dos novos 

negócios virá do agro, diz, e a expectativa é aumentar em 25% a 30% os empréstimos 

ao setor em 3 anos. “Ninguém traz para dentro de casa negócios que não estão indo 

bem.” 

Ainda há muito espaço para consolidação no mercado de insumos 

agropecuários, contam Osias Brito e Maurício Nozawa, sócios fundadores da BR 

Finance, butique de investimentos que presta assessoria financeira a empresas 

interessadas em atrair investidores. Até o fim do ano, eles esperam concluir ao menos 

seis transações, envolvendo duas revendas de insumos, duas startups, uma empresa 

de nutrição animal e outra de fertilizantes especiais e biodefensivos. “Essas empresas 
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serão compradas ou receberão investimentos. Ao menos três transações serão de 

aquisição por uma multinacional”, dizem os sócios. 

A Cooperativa Agro Industrial Holambra quer fomentar um polo de produção 

de algodão de máxima qualidade e produtividade no sudoeste paulista, próximo a 

Paranapanema, onde tem usinas de beneficiamento. Para a safra 2021/22, que 

começa a ser plantada no último trimestre, a expectativa é atingir 5,5 mil hectares e, 

em três anos, chegar a até 20 mil hectares, conta Shandrus Hohne de Carvalho, 

presidente executivo. 

A cooperativa investiu R$ 27,6 milhões na estrutura das usinas e na capacitação 

de mão de obra para beneficiar a fibra e prevê captar cerca de R$ 80 milhões entre 

bancos e investidores para financiar a produção. E buscará parceiros em Mato Grosso 

que possuam colhedoras e caminhões para ajudar na colheita da fibra, já que o 

sudoeste paulista inicia os trabalhos antes do Centro-oeste. 

 

 



 

 

 

 

      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$)   -318,8 (12º) -           7.907,8        Jan-Mar/2021 
Estoque do Volume de Crédito  87,76 BI       4,05 TRI         Fev/2021 
                                INFLAÇÃO RMF  NORDESTE       BRASIL         PERÍODO 
Meta - -     3,75        2021 
IPCA (Acumulado no Ano) 2,59       2,05        03/2021  
Fonte: Banco Central, ME e IBGE 
     

MERCADO DE TRABALHO 
INDICADOR/REGIÃO               CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

Contratações 83.592      417.451 3.269.417 Jan-Fev2021 
Demissões 63.381      350.016 2.609.637 Jan-Fev/2021 
Saldo de Empregos Gerados 20.211       67.435 659.780 Jan-Fev/2021 
          
Desocupação (%) 14,4         17,2 13,9 4 TRI 2020 
Nível de Ocupação (%) 42,8         41,6 48,9 4 TRI 2020 
          
População em Idade de Trabalhar            7.620 (100%)     46.767 (100%)  176.362(100%)  4 TRI 2020  
    Força de Trabalho (mil)       3.808 (50%)    23.484 (50%) 100.104 (57%) 4 TRI 2020 
       Ocupada (mil)             3.260      19.455     86.179 4 TRI 2020 
       Desocupada (mil)                548        4.029     13.925 4 TRI 2020 
   Fora da Força de Trabalho (mil)      3.812 (50%)    23.283 (50%) 76.258 (43%) 4 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 
Mar Até Mar 

  17.214.859 18.096.308 15.930.483 1.870.488 4.964.356 
                   Fonte: CIPP 

(26/04/2021)


