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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
05 DE MAIO DE 2021 

 

Whatsapp Pay começa a funcionar no Brasil 
Broadcast 

O Whatsapp anunciou ontem que pessoas físicas poderão transferir dinheiro 

por meio do app de mensagens, sem a cobrança de taxas. O recurso, chamado de 

Whatsapp Pay, começa a ser implementado gradualmente entre os usuários da 

plataforma nas próximas semanas. O serviço recebeu aval do Banco Central (BC) em 30 

de março. O serviço estará disponível para clientes com cartões de débito, pré-pago ou 

combo das seguintes instituições financeiras: Banco do Brasil, Banco Inter, Bradesco, 

Itaú, Mercado Pago, Next, Nubank, Sicredi e Woop Sicredi, com as bandeiras Visa e 

Mastercard. Operado pela Cielo, o modelo segue aberto para outras empresas 

interessadas em se tornar parceiras. Cartões de crédito não foram contemplados. 

Os usuários poderão enviar até R$ 1 mil por transação e receber 20 transações 

por dia, com um limite de R$ 5 mil por mês. Os bancos parceiros podem estabelecer 

um limite menor para transações. Para usar o Whatsapp Pay, é preciso que o brasileiro 

tenha número de telefone cadastrado no País para que as transações em moeda local 

sejam autorizadas. 

O Whatsapp Pay utiliza uma ferramenta da empresa-mãe, o Facebook Pay, para 

realizar as transações pelo app. Com isso, as transferências são protegidas com senha 

ou biometria. Neste momento, apenas alguns usuários poderão utilizar o recurso e o 

restante vai receber a ferramenta gradativamente. Porém, se uma conta estiver com o 

pagamento habilitado, ela pode convidar parentes e amigos para a transação 

financeira – eles vão estar aptos para utilizar a ferramenta. Para fazer um pagamento, 

é necessário usar cartão de débito ou pré-pago e clicar no contato e escolher a opção 

para adicionar a transição. O recebedor terá o dinheiro na conta na hora. 

O presidente executivo do Facebook (dono do Whatsapp), Mark Zuckerberg, 

comemorou em vídeo o lançamento da plataforma no País e disse que o Brasil é um 

dos primeiros países a receber a novidade: “Sabemos o quanto o Whatsapp é 
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importante para o Brasil”, disse. “Ouvimos dos consumidores locais que segurança é 

um ponto importante quando pensam em enviar pagamentos móveis. Esse atributo 

também é valorizado na Visa e nossa tecnologia de Token reforça a segurança,” disse 

Fernando Teles, chefe regional da Visa do Brasil. 

A Mastercard também afirmou que a ferramenta chega para acelerar as 

transações financeiras no País. “A parceria com o Facebook ilustra nossa capacidade de 

oferecer maneiras inovadoras de enviar e receber dinheiro”, diz João Pedro Paro Neto, 

presidente da Mastercard para o Brasil e Cone Sul. 

 

Ferramenta não é vista como solução de inclusão 

Para especialistas, Whatsapp Pay não trará mais pessoas para o 

sistema financeiro, pois exige cartão de banco 
O Estado de S. Paulo 

O diretor de operações do Whatsapp, Matt Idema, afirmou ontem, em nota, 

que o Whatsapp Pay ajuda a levar serviços financeiros às pessoas. Para especialistas 

ouvidos pelo Estadão, porém, a ferramenta ainda não soluciona os problemas de 

inclusão financeira do País. 

Para Adrian Cernev, professor do Centro de Estudos de Microfinanças e 

Inclusão Financeira, da FGV, as parcerias escolhidas pela empresa reforçam o nicho de 

usuários já bancarizados, pois, para se usar o serviço, é necessário ter cartão de débito 

nas instituições parceiras. “A ferramenta não cria vantagens para a população de baixa 

renda que é ‘desincluída’ financeiramente e tem um receio do que é tecnologia”, 

afirma Cernev. “Eu ainda não vejo avanço com o Whatsapp Pay.” 

Guilherme Horn, conselheiro da Associação Brasileira de Fintechs (Abfintechs), 

segue em linha parecida. “Como o sistema está restrito a alguns bancos, não há 

impacto imediato, já que somente clientes destes bancos poderão fazer os 

pagamentos. Talvez os desbancarizados venham no futuro e aí sim o Whatsapp pode 

ter um impacto mais relevante”. 

(05/05/2021)
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Outras mudanças estão a caminho, avalia Horn. “O termo desbancarizado está 

começando a perder o sentido. O público está começando a ter acesso a serviços 

financeiros por meio de players que não são bancos. 

 

Preço de gás tem novo indexador, diz Petrobrás 
O Estado de S. Paulo 

A Petrobrás vai passar a oferecer contratos de venda de gás natural às 

distribuidoras com um novo indexador de preços. O índice Henry Hub, um dos mais 

conhecidos pontos de negociação de gás nos Estados Unidos, é considerado mais 

estável, com menor oscilação e diretamente relacionado ao produto – atualmente, a 

Petrobrás adota o preço do petróleo no exterior, o Brent, como indexador. A 

informação foi divulgada ontem pela companhia. Já em vigor, a nova opção garante 

paridade com preços internacionais. 

A mudança ocorre depois de o general de Exército Joaquim Silva e Luna tomar 

posse na presidência da Petrobrás, no lugar de Roberto Castello Branco. Indicado pelo 

presidente Bolsonaro, o militar entra na empresa com o desafio de conduzir a política 

de preços da companhia.  A adoção do índice também está alinhada aos termos do 

novo marco do gás natural, sancionado em abril após anos de tramitação no Congresso 

e que deve resultar na ampliação de atores que atuam no setor. Até então, a Petrobrás 

tinha posição dominante no mercado. 

Localizado na Louisiana, o Henry Hub é um entroncamento de gasodutos de 

diversas companhias nos EUA, o que confere competitividade e liberdade aos preços 

devido à dinâmica de negociação entre vendedores e clientes, que ocorre em um 

ambiente de Bolsa. O índice é adotado desde 2016, quando os Estados Unidos 

passaram a ser exportadores de gás natural, e tem sido referência para contratos 

internacionais de longo prazo. A nova modalidade será opcional, ou seja, as 

distribuidoras não serão obrigadas a aderir. Haverá contratos com horizonte de seis 

meses e de um a quatro anos – hoje, eles são de um a três anos. Os reajustes 

permanecerão trimestrais, exceto nos contratos de seis meses, que terão atualização 

mensal. 

(05/05/2021)
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As concessionárias têm reclamado da volatilidade do atual índice de reajuste e 

enfrentado dificuldades para repassar a variação aos consumidores residenciais e à 

indústria, principal cliente. No início de abril, a Petrobrás anunciou um aumento de 

39% no preço do gás vendido às distribuidoras, com vigência a partir de 1.º de maio. O 

reajuste foi motivado pela alta do petróleo e do câmbio e pela inflação medida pelo 

IGP-M, que reajusta os contratos de transporte. Os recentes aumentos têm sido alvo 

de críticas em razão da volatilidade, considerada excessiva. Para se ter uma ideia, 

entre dezembro de 2019 e outubro de 2020, o preço do gás em dólares recuou 48%. 

Apesar da alta recente, o preço do insumo ainda está 8,6% inferior ao patamar de 

dezembro de 2019 e menor também que o de combustíveis substitutos como óleo 

combustível, gasolina e gás liquefeito de petróleo (GLP) – mais conhecido como gás de 

cozinha, vendido em botijões. 

 

Novo conselheiro da Vale, Roberto Castello Branco quer 

estratégia “à la Petrobrás” na mineradora. 
Broadcast 

Eleito ontem conselheiro de administração da Vale, a partir de lista de 

indicações elaborada por fundos de investimento e gestoras, o ex-presidente da 

Petrobrás, Roberto Castello Branco (foto), defende que a mineradora reforce 

estratégia de negócios semelhante à adotada por ele na petroleira. “Não há muito o 

que inventar: para triunfar, uma empresa de petróleo ou de mineração tem de ter 

custos baixos, que tragam retorno elevado e não ser muito endividada”. “Além disso, 

deve priorizar a parte ambiental, social e de governança.” Um dos objetivos é 

recuperar a posição que a mineradora teve no passado. A Vale foi a segunda empresa 

do setor em valor de mercado no mundo e hoje é a terceira. Em sua análise, a Vale 

precisa desenhar um plano estratégico com horizonte de 10 a 20 anos. Executivo da 

mineradora de 1999 a 2014, ele considera ter sido um erro a diversificação no 

passado, que exigiu desinvestimentos. 

Segundo ele, é preciso solucionar as questões pendentes em relação aos 

desastres de Brumadinho e Mariana. Só assim a Vale vai recobrar a confiança dos 

investidores. Castello Branco considerou “histórico” o resultado da assembleia de 

(05/05/2021)
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ontem, na qual acionistas emplacaram quatro indicações. Para ele, significará 

investidores mais bem representados, mais debate e maior qualidade das decisões. 

Apesar disso, afirma que a governança da Vale ainda tem de evoluir e o conselho pode 

ter mais diversidade. O colegiado eleito para o biênio 2021-2023 terá apenas uma 

mulher entre seus 13 membros, embora tenham sido quatro indicadas. 

 

Expansão da conta digital do Itaú 
Broadcast 

O Itaú Unibanco viu dobrar o número de clientes em sua conta digital, a iti. A 

arrancada começou em dezembro, ao mesmo tempo em que o Pix, novo instrumento 

de pagamentos instantâneo, era colocado em cena pelo Banco Central. Eram 3 milhões 

de contas digitais no iti àquela altura. Em 23 de abril, já somavam 6 milhões. Como 

evidência do peso dado pelo Itaú Unibanco à estratégia digital, no domingo a iti 

estreou como patrocinadora da reedição do reality show No Limite, da Globo. Foi a 

primeira aparição da marca na TV aberta. 

 

A Natura e o Índice de Progresso Social (IPS) 
Broadcast 

A Natura começa a colher os frutos de uma mudança na forma de medir o 

progresso socioambiental em uma das regiões na qual atua, no Amazonas. A empresa 

viu aumentar o chamado Índice de Progresso Social (IPS) da região. Concebido pelo 

economista Michael Porter, é uma espécie de nova forma de medir o PIB e junta 

aspectos econômicos, sociais e ambientais. 

A melhoria aconteceu após uma adaptação do indicador à realidade local, para 

aprimorar o planejamento das ações no Programa Território Médio Juruá. Em parceria 

com a Coca-cola, a organização Sitawi e a Agência Internacional dos Estados Unidos 

para o Desenvolvimento (Usaid, na sigla em inglês), a iniciativa levantou R$ 16,8 

milhões. Os recursos foram investidos na produção de óleo e manteigas e do manejo 

sustentável do pirarucu; educação básica, com prioridade à agroecologia; acesso a 

rede elétrica e inclusão digital. 
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As concessionárias têm reclamado da volatilidade do atual índice de reajuste e 

enfrentado dificuldades para repassar a variação aos consumidores residenciais e à 

indústria, principal cliente. No início de abril, a Petrobrás anunciou um aumento de 

39% no preço do gás vendido às distribuidoras, com vigência a partir de 1.º de maio. O 

reajuste foi motivado pela alta do petróleo e do câmbio e pela inflação medida pelo 

IGP-M, que reajusta os contratos de transporte. Os recentes aumentos têm sido alvo 

de críticas em razão da volatilidade, considerada excessiva. Para se ter uma ideia, 

entre dezembro de 2019 e outubro de 2020, o preço do gás em dólares recuou 48%. 

Apesar da alta recente, o preço do insumo ainda está 8,6% inferior ao patamar de 

dezembro de 2019 e menor também que o de combustíveis substitutos como óleo 

combustível, gasolina e gás liquefeito de petróleo (GLP) – mais conhecido como gás de 

cozinha, vendido em botijões. 

 

Novo conselheiro da Vale, Roberto Castello Branco quer 

estratégia “à la Petrobrás” na mineradora. 
Broadcast 

Eleito ontem conselheiro de administração da Vale, a partir de lista de 

indicações elaborada por fundos de investimento e gestoras, o ex-presidente da 

Petrobrás, Roberto Castello Branco (foto), defende que a mineradora reforce 

estratégia de negócios semelhante à adotada por ele na petroleira. “Não há muito o 

que inventar: para triunfar, uma empresa de petróleo ou de mineração tem de ter 

custos baixos, que tragam retorno elevado e não ser muito endividada”. “Além disso, 

deve priorizar a parte ambiental, social e de governança.” Um dos objetivos é 

recuperar a posição que a mineradora teve no passado. A Vale foi a segunda empresa 

do setor em valor de mercado no mundo e hoje é a terceira. Em sua análise, a Vale 

precisa desenhar um plano estratégico com horizonte de 10 a 20 anos. Executivo da 

mineradora de 1999 a 2014, ele considera ter sido um erro a diversificação no 

passado, que exigiu desinvestimentos. 

Segundo ele, é preciso solucionar as questões pendentes em relação aos 

desastres de Brumadinho e Mariana. Só assim a Vale vai recobrar a confiança dos 

investidores. Castello Branco considerou “histórico” o resultado da assembleia de 
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ontem, na qual acionistas emplacaram quatro indicações. Para ele, significará 

investidores mais bem representados, mais debate e maior qualidade das decisões. 

Apesar disso, afirma que a governança da Vale ainda tem de evoluir e o conselho pode 

ter mais diversidade. O colegiado eleito para o biênio 2021-2023 terá apenas uma 

mulher entre seus 13 membros, embora tenham sido quatro indicadas. 

 

Expansão da conta digital do Itaú 
Broadcast 

O Itaú Unibanco viu dobrar o número de clientes em sua conta digital, a iti. A 

arrancada começou em dezembro, ao mesmo tempo em que o Pix, novo instrumento 

de pagamentos instantâneo, era colocado em cena pelo Banco Central. Eram 3 milhões 

de contas digitais no iti àquela altura. Em 23 de abril, já somavam 6 milhões. Como 

evidência do peso dado pelo Itaú Unibanco à estratégia digital, no domingo a iti 

estreou como patrocinadora da reedição do reality show No Limite, da Globo. Foi a 

primeira aparição da marca na TV aberta. 

 

A Natura e o Índice de Progresso Social (IPS) 
Broadcast 

A Natura começa a colher os frutos de uma mudança na forma de medir o 

progresso socioambiental em uma das regiões na qual atua, no Amazonas. A empresa 

viu aumentar o chamado Índice de Progresso Social (IPS) da região. Concebido pelo 

economista Michael Porter, é uma espécie de nova forma de medir o PIB e junta 

aspectos econômicos, sociais e ambientais. 

A melhoria aconteceu após uma adaptação do indicador à realidade local, para 

aprimorar o planejamento das ações no Programa Território Médio Juruá. Em parceria 

com a Coca-cola, a organização Sitawi e a Agência Internacional dos Estados Unidos 

para o Desenvolvimento (Usaid, na sigla em inglês), a iniciativa levantou R$ 16,8 

milhões. Os recursos foram investidos na produção de óleo e manteigas e do manejo 

sustentável do pirarucu; educação básica, com prioridade à agroecologia; acesso a 

rede elétrica e inclusão digital. 
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O IPS do projeto era de 50 (numa escala que vai de zero a 100), em 2017. Em 

2019, após as adaptações, subiu para 58. O índice de 2020 ainda não está disponível. A 

produção de óleo, por exemplo, foi de 1,3 tonelada, em 2018, para 14 toneladas, em 

2020. O aumento beneficia famílias extrativistas e as associações que produzem 

sementes. Bem como a Natura, que compra o óleo para fazer cosméticos. E a Coca-

cola, que investe em questões de água e saneamento, ligadas à produção de bebidas. 

 

Bancos estrangeiros reduzem crédito ao Brasil, mas ampliam 

empréstimos globais  
Folha de São Paulo 

Ao contrário do que ocorreu na crise financeira de 2008/2009, quando houve 

contração do crédito bancário mundial, as instituições financeiras aumentaram os 

empréstimos durante a pandemia no ano de 2020, inclusive para governos 

estrangeiros. Para o Brasil, no entanto, a disponibilidade de recursos externos foi 

reduzida em 2020, revertendo os resultados positivos de 2018 e 2019. O país registrou 

redução de US$ 22 bilhões em créditos bancários externos em 2020, segundo relatório 

divulgado pelo BIS (Banco de Compensações Internacionais). 

Desde o final de 2015, os créditos externos ao país encolheram US$ 38 bilhões, 

para cerca de US$ 240 bilhões no final do ano passado. Somente no segundo trimestre 

do ano passado, foi registrada saída de US$ 29,9 bilhões, maior valor entre as grandes 

economias emergentes. No terceiro e quarto trimestres, as saídas foram menores e 

somaram US$ 6,1 bilhões. O crédito bancário internacional cresceu US$ 431 bilhões no 

quarto trimestre de 2020, concentrado em economias como Estados Unidos, Canadá e 

Reino Unido. No Brasil, encolheu US$ 1,1 bilhão no período. O estoque mundial 

chegou a US$ 35,6 trilhões no final do ano.  

Nos mercados emergentes e economias em desenvolvimento, o fluxo do último 

trimestre de 2020 foi positivo em US$ 34 bilhões, após dois trimestres de declínio. O 

resultado foi puxado por países da Ásia e Pacífico, seguidos por África e Oriente Médio. 

Na América Latina e Caribe, os fluxos continuaram em queda. No final de 2020, o 
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crédito em dólares para o setor não financeiro fora dos EUA havia crescido 5% em um 

ano, atingindo US$ 12,7 trilhões. 

As taxas de crescimento positivas durante a pandemia contrastam com as 

contrações durante a Grande Crise Financeira de 2008/2009, segundo a instituição, 

embora o fluxo a não residentes tenha sido menor do que para residentes. O aumento 

de empréstimos para residentes em 2020, segundo o BIS, foi puxado pelo 

endividamento dos governos, refletindo o impacto da pandemia sobre finanças 

estatais e esforços para mitigar seus efeitos econômicos. 

O crédito em dólares para o governo dos EUA, por exemplo, cresceu 21% no 

comparativo anual no quarto trimestre de 2020, enquanto o crédito em euros a 

governos da área do euro aumentou 15%. Para mercados emergentes e economias em 

desenvolvimento, atingiu US$ 4 trilhões no final de 2020, mais do que o dobro do valor 

na Grande Crise Financeira de 2008/2009 e cerca de um terço da dívida global em 

dólares de todos os tomadores de empréstimos não bancários fora dos Estados 

Unidos. 

“Embora o crescimento dos empréstimos tenha desacelerado no decorrer de 

2020 —um período caracterizado por uma recessão mais profunda do que em 2009— 

permaneceu bem acima que visto durante a Grande Crise Financeira-GFC”, diz o 

relatório do BIS. “A GCF foi principalmente uma crise financeira centrada nos bancos, 

que reduziu seus empréstimos. Por outro lado, os bancos puderam dar mais apoio em 

2020, quando a pandemia atingiu a economia real, após as reformas regulatórias pós-

GFC terem fortaleceu sua condição financeira.” 

 

Brasil deve ter menor crescimento entre as dez maiores 

economias do planeta  
Folha de São Paulo 

O Brasil terá o pior desempenho econômico entre as dez maiores economias 

mundiais, considerando o critério da PPC (paridade de poder de compra), que reflete 

as diferenças de custo de vida entre os países. É o que mostra um estudo feito pelos 

economistas Claudio Considera e Juliana Trece, do FGV-Ibre, com base em dados e 
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projeções do FMI (divulgados em abril. Se for considerado o tamanho das economias 

mundiais com base na PPC, o Brasil deve manter em 2021 a 8ª posição pelo terceiro 

ano seguido. Em 2018, era o sétimo colocado. 

Em 2020, o Brasil conseguiu reduzir a distância para a maioria dos países que 

estão à sua frente, exceto em relação a China e Indonésia, que tiveram desempenho 

econômico melhor. Em 2021, as sete maiores economias do planeta terão 

performance superior à brasileira, segundo a estimativa do FMI, que é mais otimista 

que a do governo brasileiro. O país não deve perder posições no ranking neste ano, se 

a projeção se confirmar, mas ficará próximo de ser ultrapassado por França e Reino 

Unido, atuais 9º e 10º colocados, que também vão crescer mais em 2021. O Fundo 

projeta crescimento de 3,7% para o Brasil neste ano. O Ministério da Economia, de 

3,2%. A estimativa do mercado está em 3,09%, segundo a pesquisa Focus do Banco 

Central. A média mundial é uma expansão de 6%, segundo projeção do FMI. 

Pelo critério do PPC, a China é a maior economia mundial, seguida por EUA, 

Índia, Japão, Alemanha, Rússia, Indonésia e Brasil. A série histórica do ranking PPC foi 

alterada por causa da revisão para cima do PIB brasileiro de 2018 e 2019, melhorando 

a colocação do país na lista —inicialmente, estimou-se queda do Brasil no ranking 

nesses dois anos. 

No ano passado, o Brasil teve uma queda do PIB de 4,1%, acima da média 

mundial de 3,3%, e uma desvalorização da sua moeda de cerca de 30%, um dos piores 

desempenhos internacionais. Em 2021, o câmbio não deve se desvalorizar tanto. No 

ano passado, o real passou de R$ 4,03 para R$ 5,20. As expectativas de mercado 

indicam uma taxa de R$ 5,40 no final deste ano. “Mesmo que o real não se desvalorize 

tanto neste ano, você vai ter um crescimento menor do que no resto do mundo 

jogando contra, porque nós não cuidamos direito da pandemia”, afirma Considera. 

Segundo ele, mesmo que o país tenha uma recuperação em “V”, como afirma o 

governo, o crescimento deste ano não repõe as perdas de 2020 e, mesmo que isso 

ocorresse, o país voltaria para o patamar de crescimento muito baixo verificado de 

2017 a 2019. 

A expectativa do Ibre é uma variação do PIB próxima de zero no primeiro 

trimestre, o que pode se repetir em abril e maio, com ganho de tração nos três meses 
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seguintes e uma nova desaceleração a partir de setembro. “O segundo trimestre vai 

depender do quanto você vai conseguir vacinar de gente, porque o setor mais 

importante da economia, que é o de serviços, depende de interação social.”, afirma o 

economista do FGV Ibre. 

Além do critério da PPC, o Fundo também compara o tamanho das economias 

considerando o valor do PIB (Produto Interno Bruto) de cada país em dólares a preços 

correntes. 

Nesse caso, o Brasil caiu da 9ª posição ocupada em 2018 e 2019 para a 12ª 

posição em 2020, sendo ultrapassado por Canadá, Coreia do Sul e Rússia. A queda já 

havia sido projetada por um estudo do Ibre divulgado em novembro do ano passado. 

Para 2021, a projeção do FMI indica que o país deve perder mais uma posição, desta 

vez para a Austrália, segundo cálculos feito pelos dois economistas do FGV Ibre. 

Por esse critério, os EUA são a maior economia mundial, seguidos por China, 

Japão e Alemanha. Até 2014, antes da recessão iniciada naquele ano, o Brasil era a 7ª 

maior economia por esse critério. As projeções do FMI mostram que o Brasil recuou no 

ranking global dos países com maior PIB per capita em 2020 e deve continuar a perder 

posições nos próximos anos. A queda do Brasil no ranking ocorre pelo menos desde 

1980, quando o país estava entre os 50 maiores. Em 2020, ficou com a 85ª posição 

entre os cerca de 195 países para os quais há dados. 

 

Guedes pede a Fux que STF evite prejuízo de R$ 240 bi em 

julgamento sobre ICMS  
Folha de São Paulo 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu ao presidente do, Luiz Fux, que a 

corte evite um prejuízo aos cofres públicos e determine que a exclusão do ICMS  da 

base de cálculo do PIS e da Cofins só valha daqui em diante, sem efeito retroativo. 

O interesse do governo está na análise do recurso em que a União pede para o 

Supremo esclarecer o alcance da decisão tomada em 2017 de excluir o ICMS da base 

de cálculo do PIS e da Cofins. Não há uma certeza sobre o tamanho do prejuízo que 

uma decisão contra a União representaria, mas todas as estimativas passam de R$ 220 
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bilhões. Segundo a Receita Federal, o potencial impacto econômico está na ordem de 

R$ 258,3 bilhões. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, o governo estimou que o 

prejuízo ficaria na casa dos R$ 229 bilhões. O ministro da Economia afirmou a Fux que 

esse valor pode passar de R$ 245 bilhões caso o Supremo tome uma decisão 

desfavorável. 

Em carta enviada ao presidente do Supremo, a CNI, a CNT (Confederação 

Nacional do Transporte) e outras entidades que representam o setor privado foram no 

sentido oposto do governo e pediram que não seja restringido o alcance da decisão de 

2017 sobre o tema. 

A primeira derrota para a União sobre o tema foi há quatro anos, quando, por 6 

votos a 4, o STF afirmou que o ICMS não faz parte do faturamento ou da receita da 

empresa e, por isso, deve ser excluído da base de cálculo das contribuições sociais. 

Assim, os valores que as empresas pagam ao governo em PIS e Cofins devem ser 

reduzidos, uma vez que o imposto sobre circulação não incide também sobre eles. A 

intenção da União é que seja aplicada a chamada modulação de efeitos à decisão de 

2017, que ocorre quando o Supremo decide que uma nova regra só pode ser usada 

para processos futuros. Assim, as empresas garantiriam o direito de recolher PIS e 

Cofins sem o valor do ICMS embutido no cálculo, mas não poderiam pedir para o 

governo devolver o imposto que foi recolhido com base na fórmula antiga. 

Como o Supremo não definiu a extensão do resultado do julgamento de 2017, 

instâncias inferiores do Judiciário têm dado decisões contrárias à União. Empresas de 

grande porte  afirmaram em seus balanços terem se beneficiado do novo 

entendimento ao conseguirem recuperar tributos que já haviam pagado. A intenção do 

governo é evitar que novas decisões sejam tomadas pela Justiça, mantendo nos cofres 

públicos o que já foi recolhido. O caso concreto do recurso em que foi aplicada a 

repercussão geral e que foi analisado em 2017 trata de ação contra a União da Imcopa 

Importação, Exportação e Indústria de Óleos Ltda. Relatora do caso, a ministra Cármen 

Lúcia votou a favor do contribuinte e foi acompanhada pelos ministros Rosa Weber, 

Luiz Fux, Marco Aurélio Mello, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, que formaram 

maioria contrária à União. 



                
11 

 

Os ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes 

divergiram e ficaram vencidos. Agora, para obter uma vitória, o governo federal espera 

contar com a ajuda do ministro Kassio Nunes Marques, que entrou no Supremo no 

lugar de Celso de Mello. A esperança do Executivo é que, por ser o único indicado pelo 

presidente Bolsonaro a integrar a corte, o magistrado se posicione em favor dos 

interesses do Palácio do Planalto e do Ministério da Economia. O governo também já 

calcula o voto contrário de Marco Aurélio. O ministro costuma se posicionar contra a 

chamada modulação de efeitos em todos os julgamentos por entender que, quando o 

Supremo fixa o entendimento de que determinada interpretação é inconstitucional, 

ela não pode ser aplicada em nenhuma circunstância. 

 

Benjamin Steinbruch quer comprar multi com desconto e 

aumentar fatia da CSN no setor de cimento. 
Broadcast 

O interesse de Benjamin Steinbruch de comprar a LafargeHolcim no Brasil é 

grande. Mas ele quer toda a operação para aumentar sua participação no mercado 

nacional, no qual a CSN Cimentos tem de 5%. Conhecido por sua habilidade nas 

negociações, ele busca um desconto agressivo, mesmo com dinheiro na mão por conta 

dos bons resultados de suas operações com aço. A multinacional franco-suíça tem dez 

fábricas no Brasil, detém 10% do mercado e a venda desses ativos foi confiada ao Itaú 

BBA. Líder do setor, a Votorantim Cimentos não pode nem pensar em fazer uma 

oferta. Com 35% do mercado, teria a compra barrada pelo Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (Cade), a não ser que se desfaça de algum ativo que possui. 

Na vice-liderança do setor, com 16% de participação, a InterCement não quer 

ficar de fora do páreo. Para tanto, porém, precisa melhorar sua estrutura de capital e 

pagar dívidas, o que significa fazer uma oferta para comprar a empresa em blocos. A 

LafargeHolcim tem operações no Sudeste, no Nordeste e no Centro-Oeste. 

Oficialmente, a LafargeHolcim não fala sobre o negócio, que renderia à 

empresa mais de US$ 1,4 bilhão. A ideia é usar os recursos em uma outra unidade no 

exterior, para diversificar a atividade da indústria de cimento ou fazer investimentos 
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para reduzir emissões. O impacto da poluição na Europa, por exemplo, pesa 

diretamente no valor das ações. 

 

Leilão do saneamento e oferta de debêntures de infraestrutura 
Broadcast 

O mega leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro 

(Cedae), que movimentou mais de R$ 22 bilhões, deve trazer ao mercado um volume 

também gigante de debêntures de infraestrutura. A Coluna apurou que mais de R$ 7 

bilhões desses papéis, que têm incentivo fiscal para o investidor, devem ser levados 

nos próximos meses às pessoas físicas. 

As debêntures farão parte da estrutura de capital de Aegea e Iguá Saneamento, 

que investiram mais de R$ 15 bilhões e R$ 7 bilhões, respectivamente, em diferentes 

blocos de exploração da concessão. Além das debêntures, essas empresas contam com 

empréstimo ponte de bancos, sendo o JP Morgan na liderança do sindicato da Aegea e 

o BTG Pactual, da Iguá. A Aegea recebeu um aporte de R$ 1,3 bilhão do Itaúsa, por 

meio da aquisição de participação de mais de 8% na companhia esta semana, para 

reforçar sua presença no leilão. 

 

Aumento da emissão de títulos atrelados a sustentabilidade 
Broadcast 

O montante de captações feitas por empresas e governos no mundo com a 

emissão de títulos de dívida atrelados a compromissos de sustentabilidade deu um 

salto no primeiro trimestre. Foram US$ 235 bilhões, valor recorde, de acordo com o 

Bank of America (BofA). Foram US$ 111 bilhões relacionados ao meio-ambiente e US$ 

82 bilhões ligados a causas sociais. Nos três primeiros meses de 2020, o número global 

foi de R$ 53 bilhões. 

Com isso, o banco está revisando de US$ 650 bilhões para US$ 750 bilhões o 

total de captações estimadas para este ano, entre greenbonds (aqueles cujos recursos 

são direcionados a projetos sustentáveis) e sustainability-linked bonds (SLB), que 

exigem que a companhia cumpra metas de sustentabilidade em sua operação. 
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A saída parece ter ficado mais distante 
O Estado de S. Paulo 

Quanto mais nos aproximamos do fim da crise, um pouco mais distante ele 

parece estar. Assim pode ser resumida uma das conclusões mais notáveis da pesquisa 

Os brasileiros, a pandemia e o consumo, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

em parceria com o Instituto FSB Pesquisa. As expectativas parecem ter piorado. 

Em julho de 2020, quando o Brasil e o mundo, ainda um tanto atônitos com 

aspectos desconhecidos da pandemia, buscavam os meios mais eficazes para conter 

sua disseminação enquanto não se descobrissem vacinas contra ela, 61% dos 

entrevistados acreditavam em retomada rápida da economia. Entre as pessoas 

entrevistadas entre os dias 16 e 20 de abril de 2021, 71% consideraram que a 

economia ainda vai levar um ano para se recuperar. 

A lentidão da vacinação, quando são evidentes os sinais de recrudescimento da 

pandemia, é causa determinante desse aumento do pessimismo das pessoas: 83% dos 

entrevistados consideram que o ritmo da vacinação é lento. Das pessoas que não 

foram vacinadas, 35%, ou mais de um terço, não têm expectativa de que sejam 

imunizadas ainda neste ano. “Só a imunização em massa da população contra a 

doença recolocará o Brasil no caminho da retomada da economia”, diz o presidente da 

CNI, Robson Braga de Andrade. 

Esse momento, como reconhecem os entrevistados na pesquisa, parece 

distante. Segundo dados oficiais citados pela CNI na apresentação de sua pesquisa, 

apenas 13,2% da população foi vacinada. Entre os entrevistados na pesquisa, a 

porcentagem dos que tomaram a primeira dose da vacina cai para 9%; a dos que 

tomaram também a segunda, para 6%. 

O custo da lentidão é alto para as famílias, para a economia em geral e para o 

País. É menor o temor da população com a perda de emprego (em julho do ano 

passado, 45% temiam ficar sem emprego; agora são 41%). Mas a renda continua sob 

risco. A pesquisa constatou que 32% dos trabalhadores perderam alguma parte de seu 

rendimento e 14% o perderam totalmente nos últimos 12 meses. Nesse cenário, não é 

de estranhar que 71% disseram ter reduzido seus gastos desde o início da pandemia. E 
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37% acham que a redução será permanente. A saída, quando se chegar a ela, se mostrará 

mais apertada. 

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 


