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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
27 DE ABRIL DE 2021 
 

Estados miram adesão a plano de socorro 
O Estado de S. Paulo 

Goiás e Rio de Janeiro são os mais avançados para aderir ao novo acordo de 

socorro do governo federal para o reequilíbrio das finanças dos Estados, segundo 

informou o Tesouro Nacional. O Rio Grande do Sul está logo atrás, na frente do 

governo de Minas Gerais, na negociação para o ingresso no chamado Regime de 

Recuperação Fiscal (RRF), programa com regras mais duras para os Estados com dívida 

elevada e pior situação financeira. 

O Amapá e o Rio Grande do Norte tinham interesse, mas as tratativas não 

avançaram, informou o Tesouro. Já o governo mineiro ainda precisa de aprovação da 

Assembleia Legislativa do Estado. Reformulado pelo Congresso e regulamentado pelo 

governo, o novo regime tem duas fases para a efetiva adesão dos Estados. A primeira é 

iniciada com a aprovação do pedido de adesão ao programa. A segunda fase começa 

após a homologação pelo Ministério da Economia de um plano de recuperação, que 

contém metas e medidas que serão adotadas para o equilíbrio das contas públicas 

estaduais. O novo programa tem prazo de nove anos, sem direito a prorrogação. O 

anterior permitia três anos, prorrogáveis pelo mesmo período. O Rio de Janeiro foi o 

único Estado que entrou no antigo regime, mas não conseguiu cumprir as metas 

assumidas e, agora, pede a prorrogação por mais nove anos. 

Após a apresentação do pedido de adesão ao Tesouro, a Economia tem 30 dias 

para avaliar os requisitos para entrada no plano. Para permanecer no regime, os 

Estados devem se comprometer com medidas de ajuste como privatização ou 

desestatização de empresas ou concessão de serviços e ativos; adoção de regras 

previdenciárias para servidores idênticas às vigentes na União; e instituição de teto de 

gastos corrigido pela inflação, entre outras. 

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, informou que tem reunião no 

Ministério da Economia. Desde que assumiu o governo estadual, Caiado foi um dos 
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mais interessados nas mudanças nas regras para permitir que Goiás pudesse aderir ao 

regime. 

O Rio de Janeiro espera a publicação de portaria do governo federal 

autorizando a entrada do Estado no programa. As negociações ficaram mais tranquilas 

com a saída do ex-governador Wilson Witzel, adversário político do presidente 

Bolsonaro. O Rio calcula um alívio no caixa do Estado superior a R$ 4,5 bilhões só em 

2021. O governo estadual terá até o final de maio para apresentar o plano, que 

precisará incluir a reforma da Previdência estadual. O Rio conseguiu no STF a 

suspensão do pagamento da dívida com a União. O ministro Dias Toffolli acolheu 

pedido da Procuradoria-geral do Estado (PGE) para suspender o serviço da dívida até a 

efetiva entrada no novo regime. 

Outros Estados em situação fiscal considerada difícil, como Goiás, Minas Gerais 

e Rio Grande do Sul, não estão pagando as parcelas da dívida com base em decisões 

judiciais, após o fim do socorro a Estados e municípios concedido no ano passado para 

o enfrentamento da covid. O secretário de Fazenda de Minas, Gustavo Barbosa, disse 

que o Estado tem intenção de entrar no novo regime. Segundo ele, já está pronta a 

modelagem do plano de recuperação, mas é preciso aprovar substitutivo pela 

Assembleia autorizando o pedido de adesão. “A expectativa é que seja ainda neste 

primeiro semestre a entrada no regime”, afirmou ele. 

Para o consultor da Câmara Ricardo Volpe, que trabalhou no grupo que discutiu 

a proposta, a reformulação do programa traz uma oportunidade para a recuperação 

das finanças estaduais. “Não adianta o governo central fazer o ajuste e os Estados 

ficarem desequilibrados porque, daqui a pouco tempo, os que não fizerem ajuste 

pedem ajuda”, afirmou. Já a pesquisadora da FGV Vilma Pinto disse ter dúvidas sobre a 

capacidade de as medidas garantirem a promoção do equilíbrio das finanças, sem 

repetir o caso do Rio, que não conseguiu cumprir as metas. Na avaliação da 

especialista, faltou na legislação punições mais efetivas em casos de descumprimento. 

“Se não cumprir, ele sai do regime e volta a pagar a dívida.” 
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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 fina para dar maior liberdade ao setor, sem comprometer o 

ambiente de concorrência. Assim, os projetos vão lançar diferentes níveis de restrição 

à participação de operadores portuários atuais nas concessões que irão administrar os 

portos privatizados. 

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 

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). 

Para uma empresa operar um terminal dentro do porto público, o governo faz 

uma licitação e fecha um contrato de arrendamento. 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. Presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP), 

Jesualdo Silva destaca que esse conflito pode inviabilizar a atividade de concorrentes 

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

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 
Broadcast 

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 cana-

de-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. 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, 

(27/04/2021)
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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, 
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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 até o fim do ano. 

 

Etanol de Segunda Geração para exportação 
Broadcast 

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 vender a um único comprador por uma logística de distribuição 

melhor.” 

 

Negócios no mercado de insumos Agropecuários 
Broadcast 

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 

serão compradas ou receberão investimentos. Ao menos três transações serão de 

aquisição por uma multinacional”, dizem os sócios. 
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Algodão de Qualidade 
Broadcast 

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. 

 

Serviços lideram investimentos na economia paulista 
O Estado de S. Paulo 

O total de investimentos no Estado de São Paulo no primeiro trimestre deste 

ano alcançou R$ 5,2 bilhões, de acordo com levantamento realizado pela Fundação 

Seade com base nas aplicações anunciadas pelas empresas no período. Quase dois 

terços do total se referem a investimentos no setor de serviços, com R$ 3,1 bilhões, 

valor 59% maior do que o registrado no trimestre anterior. A evolução dos dados da 

pesquisa da Fundação Seade por setor de atividade mostra grandes oscilações em 

períodos curtos, pois eles podem ser afetados pelo anúncio de um grande 

investimento num desses setores em determinado período e ausência de aplicações 

nos períodos seguintes. Mesmo assim, os números podem mostrar alguma tendência. 

Um dado positivo no levantamento mais recente é a recuperação dos investimentos 

destinados à indústria, que alcançaram R$ 871 milhões no trimestre. É o maior valor 

desde o início de 2020. 
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Pode ser um sinal de que esse setor de grande importância na formação da 

economia estadual começa a aumentar, ainda que lentamente, sua capacidade de 

produção, que ficou praticamente estagnada na pandemia. O anúncio de um 

investimento, em particular, fez o setor de serviços despontar no estudo da Fundação 

Seade para o primeiro trimestre do ano. Foi o do Grupo Itaú Unibanco, de aplicação de 

R$ 1,5 bilhão no seu processo de transformação digital, com novas tecnologias, 

produtos e plataformas. 

Também expressivos foram os investimentos de R$ 832 milhões no segmento 

imobiliário, para a implantação de três torres corporativas em São Paulo. Outro 

investimento imobiliário de destaque no período é o de R$ 500 milhões em um centro 

logístico em Nova Odessa. A retomada dos investimentos no setor de serviços já era 

observada no terceiro trimestre de 2020, quando outros segmentos da economia 

ainda procuravam superar as perdas e dificuldades causadas pela pandemia. Os 

serviços absorveram mais de 60% dos investimentos de R$ 5,6 bilhões anunciados 

naquele período. A Fundação Seade tem destacado que o Estado de São Paulo 

concentra o setor terciário mais moderno do País, com a forte presença de empresas 

dos segmentos financeiro, imobiliário e de informação e comunicação. 

 

IPOs postergados 
Broadcast 

Mesmo com os controladores resolvendo aportar R$ 115 milhões e com a 

redução de 20% do preço inicialmente proposto para a oferta inicial de ações, a 

empresa de energia renovável Rio Alto decidiu postergar o lançamento dos papéis. A 

decisão foi de repensar a estrutura da transação. Com maior aversão ao risco e 

investidores mais seletivos, são mais de duas dezenas de aberturas de capital 

canceladas apenas neste ano. 

 

Prêmio de Seguro Automotivo em Queda 
Broadcast 
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O seguro do HB20, carro mais vendido no País em março, caiu até 12% naquele 

mês, em São Paulo. Em fevereiro, os homens pagavam R$ 1.854 pelo seguro do 

modelo hatch da montadora coreana e o valor caiu para R$ 1.734 em março – redução 

de 6,5% na capital paulista. Já para as mulheres, os valores passaram de R$ 1.462 para 

R$ 1.285, queda de 12%. Para realizar o estudo, a Minuto Seguros, que atua no 

segmento de seguros online, considerou como perfil um condutor homem e uma 

condutora mulher, de 35 anos, ambos casados e que possuíssem cobertura de 

terceiros até R$ 100 mil. 

 

Incremento da Telemedicina 
Broadcast 

Renomado pela qualidade do serviço laboratorial, o Grupo Fleury tem usado a 

telemedicina para conquistar o público de localidades nas quais não tem presença 

física. Nos últimos dez meses (junho de 2020 a abril de 2021), a plataforma digital 

Saúde ID, responsável pela área de telemedicina do grupo, realizou mais de 300 mil 

teleconsultas. 

Desse total, 40% dos encontros virtuais entre médicos e pacientes foram 

realizados em cidades nas quais o Fleury não tem unidades. Os destaques ficaram com 

Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Vila Velha (ES) e Betim (MG). 

 

Lira quer parecer de relator de reforma tributária  
O Estado de S. Paulo 

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), deu um ultimato ao relator da 

reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), para apresentar o seu parecer. 

Na véspera do início da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, Lira 

sinalizou ao mercado que quer acelerar a reforma como estratégia para desviar o foco 

e agradar o governo. O movimento foi bem-recebido pelos investidores, apesar das 

incertezas que rondam a proposta. 

A proposta de reforma vai tramitar pela Câmara depois do fim dos trabalhos da 

comissão mista de reforma. Lira conversou com o relator e cobrou a apresentação do 
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relatório, mas Aguinaldo não quer apresentar o parecer se não for para ficar no cargo 

depois de mais de um ano e meio de trabalho. Lira vai trocar o relator se o parecer não 

for apresentado. O presidente da Câmara já fez consultas a deputados para a 

substituição. Um dos cotados é o deputado Hugo Legal (PSD-RJ). 

O presidente da Câmara não assinou a prorrogação por mais um mês da 

comissão mista de reforma, criada há um ano para buscar uma convergência entre as 

propostas de reforma da Câmara (PEC 45), do Senado (PEC 110) e o projeto do 

governo que cria a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), projeto do governo que 

unifica PIS e Cofins nos moldes de um Imposto sobre Valor Agregado. O presidente do 

Senado, Rodrigo Pacheco, havia assinado a prorrogação, mas, sem a assinatura de Lira, 

a decisão ficou em suspense. O presidente da comissão mista, senador Roberto Rocha 

(PSDB-MA), defende a prorrogação dos trabalhos por mais um mês. 

No Senado, a leitura é de que Lira quer atrair os holofotes para a Câmara 

quando a CPI começa os trabalhos. A avaliação entre os senadores é de que a reforma 

não tem como avançar porque o tema mais importante hoje é conseguir aumentar o 

ritmo da vacinação. Além disso, vários setores empresariais já avisaram que não 

querem a reforma agora. 

Lira se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário da 

Receita, José Tostes. Guedes defende uma reforma dual – aprovação primeiro da fusão 

dos impostos federais e depois dos Estados e municípios que quiserem se juntar ao 

tributo federal. 

Em meio à tentativa de retomada da reforma, a assessora especial do 

Ministério da Economia para reforma tributária, Vanessa Canado, vai deixar a equipe 

de Guedes. Segundo uma fonte, a saída será “em paz” após o trabalho de Vanessa na 

elaboração da proposta da CBS. A missão dela é dada como cumprida. 

 

Via cria fundo de R$ 200 milhões para fomento a startups 
O Estado de S. Paulo 

A Via, novo nome adotado pela empresa Via Varejo (dona da Casas Bahia e da 

Ponto, ex-ponto Frio), anunciou ontem e um fundo de R$ 200 milhões para investir em 

startups em até cinco anos. Segundo o vice-presidente de inovação digital e recursos 
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humanos da varejista, Helisson Lemos, o programa contempla diversos formatos de 

inovação aberta. 

“Criamos o Via Hub, com foco em soluções para crediário, logística, 

omnicanalidade (integração de canais), sortimento, marcas e base de clientes. Nosso 

objetivo é desenvolver um haras de unicórnios (empresas avaliadas em mais de US$ 1 

bilhão pelo mercado)”, afirmou, durante o Via Investor Day, evento de apresentação 

da empresa a investidores. 

Outra prioridade anunciada ontem é a intenção de fortalecer o marketplace da 

Via, que hoje tem 70 categorias. "O ano de 2021 é do marketplace. A partir de julho, 

teremos o sortimento que desejamos para a plataforma. Colocamos 10 mil sellers 

(lojas que realizam entrega do produto) em março e continuamos expandindo neste 

ritmo”, disse o presidente da Via, Roberto Fulcherberguer. 

Questionado por analistas sobre próximas aquisições ou entrada em novos 

ramos, Fulcherberger afirmou que o segmento de alimentos perecíveis não é uma 

prioridade para a Via. O Magazine Luiza, principal rival da companhia, comprou as 

startups Grandchef e Aiqfome, ambas de delivery de comida. Com relação à 

movimentação no mercado varejista, o executivo caracterizou a concorrência como 

“agressiva”, mas garantiu que a empresa tem estrutura para manter sua margem de 

rentabilidade. 

Sobre a estratégia de fusões e aquisições, Fulcherberger disse que a companhia 

busca ativos que ajudem a acelerar o processo de crescimento, como a Celer, 

plataforma de pagamentos adquirida. “Não vamos fazer por fazer. Potencializamos 

tudo o que trouxemos para dentro. Gostamos de aquisições que nos ajudem a 

destravar nosso ecossistema.” 

Assessoria de Comunicação - Sedet
Fone: (85) 3444.2900
www.sedet.ce.gov.br
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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 


