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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
19 DE MAIO DE 2021 
 

Grupo Ultra vende a rede Extrafarma à Pague Menos por R$ 

700 milhões 
O Estado de S. Paulo 

O Grupo Ultra fechou ontem a venda da rede de farmácias Extrafarma para a 

Pague Menos. A operação será de R$ 700 milhões. Com o acordo, a cearense Pague 

Menos passará a ser a segunda maior rede de farmácias do País, com 1,5 mil lojas, 

atrás da gigante Raia Drogasil (2,3 mil), mas à frente da DPSP, que reúne as drogarias 

Pacheco e São Paulo e tem hoje 950 pontos de venda no País. O pagamento do 

negócio será em três parcelas: 50% na data de fechamento e 25% em cada aniversário 

de um e de dois anos do contrato. A conclusão do negócio está sujeita a determinadas 

condições usuais, incluindo aprovação pelas autoridades concorrenciais e por 

assembleia geral de acionistas da Pague Menos. O principal papel da Pague Menos 

teve alta de 9,52% no pregão da B3, fechando o dia cotado a R$ 11,75. 

O presidente da Pague Menos, Mario Queirós, disse em teleconferência com 

investidores, que as sinergias de custo com a incorporação podem trazer R$ 60 

milhões em receita bruta. O executivo afirmou que, com a soma dos centros de 

distribuição e das lojas das duas empresas, a distância entre os pontos de venda e de 

abastecimento será reduzida em cerca de 45%.  Um movimento de aquisição da Pague 

Menos era aguardado desde o IPO feita pela varejista em agosto de 2020. Na ocasião, 

a Pague Menos levantou R$ 747 milhões. De acordo com fontes, a Pague Menos pode 

levantar mais capital por meio de uma nova oferta de ações (follow-on) mais adiante, 

para continuar investindo na ampliação de sua rede. No entanto, nada está decidido 

até o momento. O foco agora é concretizar a operação. “Com a aquisição, voltamos 

aos dois dígitos de crescimento ao ano.”, disse Queirós. 

A venda foi concretizada, segundo fontes, porque o Ultra percebeu o quanto é 

difícil fazer uma operação de varejo decolar em um grupo que não tem a área como 
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negócio principal. A aquisição da Extrafarma, concretizada no fim de 2013, por R$ 1 

bilhão, tinha a intenção de tornar os postos de combustível como uma espécie de 

“hub” de varejo. Esse projeto agora deve ser abandonado. Um dos problemas dessa 

estratégia é que a Extrafarma, fundada no Pará, estava muito concentrada na região 

Norte. Por isso, o próprio grupo Ultra teve de fazer a expansão para outras regiões, 

mas o negócio nunca ganhou tração. 

A dona do Ipiranga não foi o primeiro grupo a se dar mal com a aquisição de 

uma rede de farmácias. O caso “clássico” de fracasso no setor é o do BTG Pactual, que 

comprou redes de farmácias e as uniu sob o guarda-chuva Brasil Pharma. Esses ativos 

acabaram sendo vendidos aos poucos, até que o grupo foi passado por valor simbólico, 

de R$ 1. Mais tarde, em 2019, o negócio foi à falência. “Não chega a ser uma nova 

Brasil Pharma, mas foi um negócio ruim para o Grupo Ultra”, definiu um banco de 

investimento. “O Ultra pagou caro pelo negócio anos atrás e está vendendo mais 

barato, mas os R$ 600 milhões serão importantes para a reorganização do grupo”, 

disse Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos. “A opção pela entrada no varejo, 

em 2014, não foi uma boa escolha. Evidentemente, a sinergia da Extrafarma com a 

Pague Menos será muito maior do que a que vimos nos últimos anos com o grupo 

Ultra.” 

Agora, o objetivo do Ultra é focar no setor de combustíveis, tanto que está na 

disputa por refinarias que serão vendidas pela Petrobrás. Para financiar esse novo 

objetivo, está no forno também a venda da Oxiteno, do setor químico com unidades 

no Brasil, no México, nos Estados Unidos e no Uruguai. 

 

Os impactos desiguais do desemprego 
Broadcast 

A crise do mercado de trabalho provocada pela pandemia de covid-19 é mais 

intensa e persistente do que a observada na recessão de 2015 e 2016, causada pelo 

desastre da política econômica do governo Dilma Rousseff. Mas não é apenas por sua 

intensidade que a deterioração do mercado de trabalho é mais nociva do que em 

outras épocas. Algumas de suas características e seu impacto mais acentuado sobre 

grupos mais vulneráveis a tornam mais perversa. 
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Em artigo publicado na revista Mercado de Trabalho do mês de abril, 

pesquisadores do Ipea mostram que, embora já muito altas, as taxas de desocupação 

aferidas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua do IBGE 

não retratam com toda a fidelidade o impacto das medidas de isolamento e restrições 

às atividades econômicas sobre a população em idade de trabalhar. Não se trata, 

obviamente, de insuficiência ou imprecisão da pesquisa do IBGE, que traz o retrato 

mais completo da evolução do mercado de trabalho do País. Mas, como ressalvam os 

autores do estudo do Ipea, por se tratar de um indicador que sintetiza o 

comportamento da oferta e da demanda de mão de obra, a Pnad Contínua tende a 

atenuar certos aspectos das transformações do mercado de trabalho quando tanto a 

oferta como a demanda caminham na mesma direção. 

Uma das características da atual crise apontada pelo Ipea é que, ao contrário 

do que ocorria nas anteriores, no caso de perder a ocupação, é mais intensa a 

passagem de um trabalhador não para a condição de desocupado, e sim para a de 

inativo. Assim, ele sai da população economicamente ativa (base sobre a qual se 

calcula a taxa de ocupação), que tende a diminuir. Dessa forma, cai a taxa de 

participação da força de trabalho (população economicamente ativa como 

porcentagem da população em idade de trabalhar). 

Outra característica é a forma desigual com que a crise afeta os diferentes 

grupos. “Os grupos em desvantagem são os que apresentam os indicadores mais 

vulneráveis no momento da crise”, constata o estudo. A taxa de desemprego cresce 

mais entre os membros desses grupos, separados por raça, idade e sexo. São negros, 

jovens e mulheres. Entre eles, as taxas de desemprego e de inatividade crescem mais 

do que as médias. 

 

Mais uma cimenteira entra na fila das ofertas de ações 
Broadcast 

A unidade brasileira da Intercement, empresa do Grupo Camargo Correa, 

renomeado Mover, dá encaminhamento a pedido para fazer IPO, que será 

majoritariamente secundária - ou seja, os recursos vão para os acionistas e não para o 

caixa da empresa. O controlador quer levantar cerca de US$ 1 bilhão, o que 
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corresponderia a uma oferta ao redor de R$ 5 bilhões. Para isso, vai vender uma fatia 

na unidade brasileira, a depender do valor da empresa, que pode chegar a 49% da 

cimenteira. Em 2020, a Intercement Brasil registrou geração de caixa (medida pelo 

Ebitda) de R$ 683 milhões. A oferta tem Bradesco BBI como coordenador-líder e Itaú 

BBA, UBS-BB e Bofa como coordenadores. Os recursos serão usados para reduzir a 

dívida de sua controladora Intercement Global, que tem operações em Moçambique, 

Egito, África do Sul e Argentina. No balanço do quarto trimestre, a companhia do 

grupo Mover tinha dívida bruta de US$ 1,6 bilhão. A CSN Cimentos protocolou seu 

pedido de IPO, com o qual pretende movimentar R$ 2 bilhões. O setor de cimento 

viveu um ciclo de queda de demanda nos últimos anos, mas o aquecimento recente do 

setor imobiliário, a perspectiva de obras de infraestrutura e a saída da concorrente 

Lafargeholcim do mercado estão entre as histórias que os organizadores das duas 

ofertas contarão para atrair investidores.  

 

Expansão de Fundos Imobiliários 
Broadcast 

 A gestora de recursos Urca Capital Partners - especialista em fundos 

imobiliários - está planejando captar cerca de meio bilhão de reais até o fim do ano. O 

entendimento da casa é que o setor de construção ainda guarda boas oportunidades, 

mas é importante se antecipar ao ciclo de alta da taxa básica de juros (Selic), que 

devolverá alguma atratividade à renda fixa. Uma das operações em análise é uma 

emissão subsequente de cotas do fundo Urca Prime Renda (URPR11) para levantar 

perto de R$ 200 milhões no meio do ano. O fundo investe na compra dos certificados 

de recebíveis de loteamentos vendidos a pessoas físicas e agora cogita explorar 

também o setor de multipropriedades - aquele em que o consumidor pode adquirir 

apenas uma fração de casas de praia, campo ou em estâncias turísticas para usar por 

apenas um mês do ano. 

A Urca também tem em vista captar outros R$ 100 milhões para estruturar um 

fundo para o desenvolvimento de projetos imobiliários, em parceria com as empresas 

de construção. Em vez de ficar com a carteira de recebíveis das vendas dos imóveis, a 

ideia é entrar na concessão de crédito para obras. O risco aí é maior, pois envolve 
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empreendimentos na planta. Mas também terá a perspectiva de retornos mais altos, 

como gostam os investidores profissionais. A terceira tacada é a mais complexa e 

envolve até US$ 100 milhões em recursos com a estruturação de um veículo de 

investimento offshore para brasileiros comprarem cotas de imóveis comerciais nos 

Estados Unidos. O alvo são galpões e lojas ocupadas por varejistas triplo A, tipo 

Walgreens ou Outback. Esse projeto está em maturação desde 2020, rodeado de 

advogados especialistas em mercado de capitais e tributação de Brasil, EUA, Caribe e 

Europa. 

 

Baixa da atividade de microempresas e autônomos 
Broadcast 

A atividade econômica das microempresas e dos trabalhadores autônomos 

atingiu, em abril, o pior resultado para o mês desde 2015. O período foi marcado por 

restrições à circulação e fechamento do comércio em virtude da pandemia. O 

levantamento foi feito pela Sumup, fintech de soluções para esse segmento, 

especializada em máquinas de cartões. O Índice Sumup do Microempreendedor ficou 

em 75,05 pontos, o que representa uma queda de 8,88% em relação a abril de 2020 e 

de 7,36% contra março de 2021. 

 

Crescimento de equipamentos para energia solar 
Broadcast 

A Elgin vai investir R$ 140 milhões em sua divisão de energia solar este ano, 

quase três vezes mais que no ano passado, impulsionada pelo aumento de demanda 

nesse segmento. A previsão é de que a área cresça 150% neste ano. 

 O grupo atua no setor fotovoltaico desde 2017 e, no ano passado, criou uma 

divisão para ampliar os negócios de energia solar. Entre 2019 e 2020, os geradores 

residenciais lideraram os pedidos na Elgin, com 85% de participação, seguidos pelos 

geradores para fins comerciais (10%) e industriais (5%). A expectativa é que a área se 

torne a mais representativa da empresa em até cinco anos. 
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corresponderia a uma oferta ao redor de R$ 5 bilhões. Para isso, vai vender uma fatia 

na unidade brasileira, a depender do valor da empresa, que pode chegar a 49% da 

cimenteira. Em 2020, a Intercement Brasil registrou geração de caixa (medida pelo 

Ebitda) de R$ 683 milhões. A oferta tem Bradesco BBI como coordenador-líder e Itaú 

BBA, UBS-BB e Bofa como coordenadores. Os recursos serão usados para reduzir a 

dívida de sua controladora Intercement Global, que tem operações em Moçambique, 

Egito, África do Sul e Argentina. No balanço do quarto trimestre, a companhia do 

grupo Mover tinha dívida bruta de US$ 1,6 bilhão. A CSN Cimentos protocolou seu 

pedido de IPO, com o qual pretende movimentar R$ 2 bilhões. O setor de cimento 

viveu um ciclo de queda de demanda nos últimos anos, mas o aquecimento recente do 

setor imobiliário, a perspectiva de obras de infraestrutura e a saída da concorrente 

Lafargeholcim do mercado estão entre as histórias que os organizadores das duas 

ofertas contarão para atrair investidores.  

 

Expansão de Fundos Imobiliários 
Broadcast 

 A gestora de recursos Urca Capital Partners - especialista em fundos 

imobiliários - está planejando captar cerca de meio bilhão de reais até o fim do ano. O 

entendimento da casa é que o setor de construção ainda guarda boas oportunidades, 

mas é importante se antecipar ao ciclo de alta da taxa básica de juros (Selic), que 

devolverá alguma atratividade à renda fixa. Uma das operações em análise é uma 

emissão subsequente de cotas do fundo Urca Prime Renda (URPR11) para levantar 

perto de R$ 200 milhões no meio do ano. O fundo investe na compra dos certificados 

de recebíveis de loteamentos vendidos a pessoas físicas e agora cogita explorar 

também o setor de multipropriedades - aquele em que o consumidor pode adquirir 

apenas uma fração de casas de praia, campo ou em estâncias turísticas para usar por 

apenas um mês do ano. 

A Urca também tem em vista captar outros R$ 100 milhões para estruturar um 

fundo para o desenvolvimento de projetos imobiliários, em parceria com as empresas 

de construção. Em vez de ficar com a carteira de recebíveis das vendas dos imóveis, a 

ideia é entrar na concessão de crédito para obras. O risco aí é maior, pois envolve 
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empreendimentos na planta. Mas também terá a perspectiva de retornos mais altos, 

como gostam os investidores profissionais. A terceira tacada é a mais complexa e 

envolve até US$ 100 milhões em recursos com a estruturação de um veículo de 

investimento offshore para brasileiros comprarem cotas de imóveis comerciais nos 

Estados Unidos. O alvo são galpões e lojas ocupadas por varejistas triplo A, tipo 

Walgreens ou Outback. Esse projeto está em maturação desde 2020, rodeado de 

advogados especialistas em mercado de capitais e tributação de Brasil, EUA, Caribe e 

Europa. 

 

Baixa da atividade de microempresas e autônomos 
Broadcast 

A atividade econômica das microempresas e dos trabalhadores autônomos 

atingiu, em abril, o pior resultado para o mês desde 2015. O período foi marcado por 

restrições à circulação e fechamento do comércio em virtude da pandemia. O 

levantamento foi feito pela Sumup, fintech de soluções para esse segmento, 

especializada em máquinas de cartões. O Índice Sumup do Microempreendedor ficou 

em 75,05 pontos, o que representa uma queda de 8,88% em relação a abril de 2020 e 

de 7,36% contra março de 2021. 

 

Crescimento de equipamentos para energia solar 
Broadcast 

A Elgin vai investir R$ 140 milhões em sua divisão de energia solar este ano, 

quase três vezes mais que no ano passado, impulsionada pelo aumento de demanda 

nesse segmento. A previsão é de que a área cresça 150% neste ano. 

 O grupo atua no setor fotovoltaico desde 2017 e, no ano passado, criou uma 

divisão para ampliar os negócios de energia solar. Entre 2019 e 2020, os geradores 

residenciais lideraram os pedidos na Elgin, com 85% de participação, seguidos pelos 

geradores para fins comerciais (10%) e industriais (5%). A expectativa é que a área se 

torne a mais representativa da empresa em até cinco anos. 
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Economia vê risco de energia mais cara 
O Estado de S. Paulo 

Com os reservatórios de usinas hidrelétricas do Sudeste e Centro-oeste em 

baixa, o aumento do custo de energia e o possível impacto na inflação entraram no 

radar da equipe econômica. O secretário de Política Econômica do Ministério da 

Economia, Adolfo Sachsida, disse que o risco hidrológico pode afetar tanto os preços 

como a recuperação da economia em 2021. “Hoje estamos na bandeira vermelha 1 

(nas contas de luz). Se ele insistir e piorar, podemos ir para a bandeira vermelha 2. 

Então há um risco na inflação”. Sachsida lembrou que o País corre esse risco 

hidrológico apesar de dez anos de crescimento baixo da economia.  

O governo divulgou novas projeções para a economia e a inflação neste e nos 

próximos anos. Em relação à inflação medida pelo IPCA em 2021. De acordo com a 

nova grade de parâmetros macroeconômicos da pasta, a estimativa para a alta de 

preços neste ano passou de 4,42% para 5,05%. Para 2022, a projeção permaneceu em 

3,50%. 

No último relatório Focus, os analistas de mercado consultados pelo Banco 

Central estimaram que o IPCA deve acumular alta de 5,15% em 2021 e de 3,64% em 

2022. O Ministério da Economia revisou também para cima sua previsão para a 

atividade econômica e espera agora uma alta de 3,50% no PIB neste ano, de 3,20% 

estimado no Boletim Macrofiscal de março. 

Para 2022, a estimativa de alta no PIB permaneceu em 2,50%. O ministério 

manteve ainda as projeções de crescimento da economia de 2023, 2024 e 2025 – 

todas também em 2,50%. “Essa é uma projeção conservadora. Vários analistas de 

mercado estão projetando crescimento acima de 4,0% para o PIB deste ano. A nossa 

estimativa é conservadora, mas reflete o bom momento que estamos vivendo no lado 

econômico”, afirmou Sachsida. 

O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Bruno Funchal, 

afirmou que a projeção da pasta para a evolução do PIB reflete os novos dados da 

atividade econômica. “Dados divulgados pela Receita Federal, com reflexo no 
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resultado do Governo Central. No mês passado mostramos um superávit primário no 

primeiro trimestre, reflexo de uma retomada da economia, com mais receita. Os 

primeiros quatro meses de arrecadação dos Estados mostram um crescimento de mais 

de 15%, alguns Estados com alta de mais de 30% de ICMS”. 

Todas as projeções para a inflação em 2021 estão bem acima do centro da 

meta deste ano, de 3,75%, que tem uma margem de tolerância de 1,5% (índice de 

2,25% a 5,25%). No caso de 2022, a meta é de 3,50%, com margem de 1,5 ponto 

(2,00% a 5,00%). O Ministério da Economia atualizou a projeção para o INPC – utilizado 

para a correção do salário  mínimo. A estimativa para a alta do indicador neste ano 

passou de 4,27% para 5,05%. A estimativa da Economia para a alta do IGP-DI em 2021 

deu um salto de 5,06% para 15,21%. Para o próximo ano, a projeção passou de 3,57% 

para 4,26%. O subsecretário de Política Macroeconômica, Fausto Vieira, explicou que, 

no caso do IGP-DI, pesou o preço das commodities. 

 

Argentina suspende a exportação de carne 
O Estado de S. Paulo 

O governo do presidente Alberto Fernández, da Argentina, decidiu suspender 

por 30 dias toda a exportação de carne bovina do país, numa tentativa de reduzir os 

preços elevados do produto e conter a inflação. A medida emergencial foi revelada 

pelo governo e recebida com indignação por produtores de carne no país. Associações 

rurais articulam uma suspensão temporária das vendas de gado para corte em 

protesto contra a iniciativa do governo. A interrupção está prevista para durar 

inicialmente nove dias, começando na quinta-feira. 

“O caminho e as decisões que o Poder Executivo está tomando são 

profundamente erradas”, disse Jorge Chemes, presidente da Confederação Rural 

Argentina (CRA), em comunicado, segundo a agência Reuters. A suspensão das 

exportações também deve prejudicar frigoríficos brasileiros que atuam na Argentina. A 

Marfrig informou ontem, em comunicado enviado à CVM, que suas operações na 

Argentina representaram 3,2% da receita líquida consolidada no primeiro trimestre do 

ano. No mercado argentino, a Marfrig detém as marcas Paty e Vienissima, que lideram 

o segmento de hambúrgueres e salsichas. “Assim sendo, o impacto direto dessa 
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restrição se limita a 1,3% da receita líquida consolidada, representada pelas 

exportações argentinas no período”, informa a empresa. 

A Argentina é o quinto maior exportador de carne bovina do mundo e suas 

vendas aumentaram no último ano, puxada pela maior demanda da China. Em março, 

as exportações para o país asiático subiram 8,3% em relação ao mesmo mês do ano 

passado. 

Em 2020, a Argentina exportou 897 mil toneladas de carne, com valor 

equivalente a US$ 2,7 bilhões, de acordo com os dados oficiais. Mais da metade do 

volume exportado teve como destino a China. A maior demanda internacional, 

combinada a uma desvalorização do peso, fez os preços da carne bovina subirem no 

país. O presidente Alberto Fernández vinha criticando nas últimas semanas o aumento 

dos preços, apontando os altos lucros dos exportadores. 

O governador da Província de Santa Fé, Omar Perotti, criticou a suspensão das 

exportações e disse que a medida pode prejudicar o setor. A província é uma 

importante produtora de carne bovina no país.  

 

Startups ignoram IPO e encontram nova forma de ir à Bolsa. 
O Estado de S. Paulo 

Até bem pouco tempo atrás, a abertura de capital (IPO) de uma startup 

significava que a empresa tinha passado por diversos estágios de crescimento até 

atingir alto grau de maturidade. Um processo batizado de Spac (sigla em inglês para 

“companhia com propósito especial de aquisição”) tem invertido essa lógica: os 

investidores primeiro levantam o dinheiro, fazem a listagem de uma empresa sem 

ativos na Bolsa e depois correm atrás de candidatos para serem adquiridos e 

ocuparem o posto de empresa de capital aberto. Agora, esse novo modelo começa a 

olhar para startups brasileiras. 

Conhecidas como “IPO do cheque em branco”, as Spacs foram as queridinhas 

do mercado americano durante a pandemia por causa da instabilidade na economia, 

que fez com que IPOS fossem adiados ou até mesmo cancelados. Segundo dados do 

centro de inovação Distrito, as Spacs no território americano saíram de 59, em 2019, 
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para 248, em 2020. Até abril de 2021, foram 308, com US$ 26 bilhões de recursos 

captados somente em janeiro. 

No Brasil, o cenário ainda é tímido (não existem ainda Spacs nacionais), mas as 

startups locais podem entrar logo na mira de investidores estrangeiros, que começam 

a voltar seus olhos para a América Latina. Há pelo menos oito empresas que já 

afirmaram que vão se fundir com uma startup da região. Entre eles estão Softbank, 

Patria, Itiquira e Waldencast. Juntos, esses fundos somam até US$ 2 bilhões em ativos 

no território latino-americano. 

O nome mais novo a se juntar à turma é o fundo de investimento Valor Capital, 

que formou uma Spac na Nasdaq. Essa empresa tem US$ 200 milhões iniciais para 

desembolsar. E a startup escolhida deverá vir do Brasil.   Mario Mello, presidente 

executivo da iniciativa. “Estamos atrás de empresas brasileiras em estágio pré-ipo no 

segmento de educação, fintechs, de logística ou e-commerce”, declara Mello. É uma 

pista importante sobre quais setores devem ser contemplados. Pouca gente se arrisca 

a cravar os nomes das candidatas brasileiras, mas finanças, logística e comércio 

eletrônico são áreas que reúnem as maiores startups brasileiras. Além disso, saúde e 

educação, que cresceram bastante na pandemia, estão no radar.Fontes de mercado 

avaliam que há pelo menos 20 startups candidatas para futuros Spacs. Os próprios 

investidores, porém, não demonstram pressa para apontar nomes. “Pela regra da 

Spac, temos dois anos para fazer a aquisição e todos os passos de governança dessa 

empresa,” explica Mello. 

 Embora possam parecer rivais, a Spac não vem para substituir os IPOS. Ao 

contrário, o “IPO do cheque em branco” é visto como um modelo adicional para dar 

impulso para as startups. “O Spac é uma complementaridade que vem em um 

momento de amadurecimento do ecossistema”, aponta Mello. Há três anos, diz ele, o 

mercado brasileiro era incipiente para suportar uma operação desse tipo. “Hoje, uma 

startup tem três caminhos: ir à Bolsa, receber recursos de um fundo de investimento 

ou ser comprada por um concorrente”, explica Marcelo Sato, sócio do fundo de 

investimento Astella.  

Para a startup, a Spac pode oferecer vantagens. O alvo da aquisição já recebe 

uma estrutura pronta para ser listada em Bolsa, ao contrário do IPO, que pode levar 
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até três anos para ser finalizado. Após a fusão, a Spac tem até três meses para concluir 

a operação. “É uma opção mais fácil e mais barata do que o IPO”, explica Karina 

Almeida.  

Por aqui, o grande empecilho é a falta de regulamentação do modelo, que 

depende da CVM, autoridade nacional que regula o mercado financeiro. A CVM faz 

uma consulta pública sobre a regulamentação das Spacs, com previsão de finalizá-la 

em julho próximo. Em seguida, a autoridade vai trabalhar em cima do assunto, o que 

deve tomar mais alguns meses. “Estimo que leve um ano para o fim da 

regulamentação desse tema no Brasil”, diz a vice-presidente da Abstartups, Ingrid 

Barth. A consequência será ver as startups sendo listadas em Bolsas americanas. Em 

nota, a B3, o agente mais interessado em manter as empresas brasileiras em território 

nacional, afirma que acompanha o tema. Por ora, o jeito é ficar de olho nos mercados 

internacionais, que devem concluir suas Spacs brasileiras nos próximos 18 meses. 

 

‘Economia vai se recuperar, questão é quem estará vivo’ 
O Estado de S. Paulo 

A pandemia, que colocou boa parte dos brasileiros dentro de casa, mudou os 

hábitos do consumidor, que buscou uma renovação dos eletrodomésticos. A 

Whirlpool, a maior fabricante de geladeiras, fogões e lavadoras do País, dona das 

marcas Brastemp e Consul, sentiu o impacto dessa mudança no crescimento das 

vendas desde o ano passado. Mas enfrenta escassez de insumos e inflação de 

matérias-primas. Os preços de aço, resina, vidro e chip, usados na fabricação dos 

produtos, têm subido na casa de dois dígitos desde o final de 2020. 

Apesar de o mercado continuar com vendas em alta, mesmo com as fortes 

pressões de custos que estão sendo repassadas parcialmente aos preços dos 

eletrodomésticos, João Carlos Brega, presidente da Whirlpool para a América Latina, 

diz que o momento não é para ficar feliz com esses resultados, porque há mais de 2 

mil pessoas morrendo diariamente. 

Engajado no movimento da sociedade civil Unidos pela Vacina, Brega afirma 

que o foco para a solução da crise sanitária tem de ser a vacinação. Ele questiona a 

efetividade da CPI da covid como saída rápida para o fim da pandemia e frisa estar 
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confiante nas novas lideranças políticas que estão surgindo no País. “Que a economia 

vai se recuperar, eu não tenho dúvida. A questão é quando e quem estará vivo até lá.” 

A seguir, trechos da entrevista. 

• Como está o mercado de eletrodomésticos e a produção da empresa na 

pandemia? 

Houve mudança nos hábitos do brasileiro, por estar mais em casa. O 

consumidor viu que a geladeira, o fogão e o forno de micro-ondas eram antigos. Daí, 

começou a investir nos eletrodomésticos e a demanda cresceu. No terceiro e no 

quarto trimestres de 2020, o crescimento foi de dois dígitos. Neste ano, o mercado 

continua crescendo, mas a taxa é de um dígito. No entanto, não é um período para 

ficarmos felizes, porque há entre 2 mil e 3 mil mortes por dia. Não dá para ignorar a 

crise sanitária e precisamos resolvê-la. 

• Como está o ritmo de produção nas fábricas da Whirlpool hoje?  

Enfrentamos dificuldades no abastecimento de matérias-primas, componentes 

como chips, e inflação em dólar das commodities fora de qualquer parâmetro de 

normalidade. Quanto às falhas nas entregas de matérias-primas e componentes, 

esperamos que se estabilize no terceiro trimestre. Não paramos fábricas, que operam 

com 85% da capacidade. Se falta algum componente, vamos para a produção de outro 

eletrodoméstico e voltamos. 

• A pressão de custos está sendo repassada para o preço? 

A magnitude da inflação que fornecedores estão nos impondo, não há como 

não repassar para preços. Mas não estamos conseguindo repassar integralmente, nem 

no mesmo ritmo em que sofremos aumentos. 

• Qual tem sido esse aumento?  

Do fim de dezembro, início de janeiro, estamos com dois dígitos de aumento 

nos preços do aço, resinas, vidro. 

• Após a segunda onda de covid em Manaus (AM), onde a empresa tem 

fábrica, a situação se regularizou por lá? 

Não podemos ter ilusão: precisamos ter o povo vacinado. O cenário é incerto 

até termos a crise sanitária resolvida. Que a economia vai se recuperar, eu não tenho 
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dúvida. A questão é quando e quem estará vivo até lá. É preciso perguntar o que eu 

tenho de fazer para encarar a realidade. 

 

 

• O que a empresa tem feito? 

A Whirlpool está envolvida para ajudar o governo. Participamos do movimento 

Unidos pela Vacina. Doamos máscaras, EPIS (equipamentos de proteção individual). 

• O que o sr. acha da CPI da covid? 

Se houve roubo e desvio, deve ser apurado. Sou sempre pela correção. Mas 

existem coisas importantes e urgentes. Temos uma crise sanitária com mais de 2 mil 

mortos por dia. Precisamos ter mecanismos para acelerar a vacinação. Como conceito, 

a CPI está certa, sou a favor. Agora, do ponto de vista prático, não sei. Como se corrige 

o problema? Qual é a solução? Sinto que há momentos em que estamos mais 

querendo ver o videoclipe Thriller, do Michael Jackson, com aqueles zumbis andando. 

• Qual a alternativa? 

Não tem herói, super-homem. O caminho é ter uma proposta para saúde, 

educação, tamanho do Estado, privatizações, reformas. Super-homem a gente já viu 

que vem a criptonita e mela tudo. Há jovens capazes de se articular, de propor e ter 

conhecimento para ter apoio da sociedade. Tenho acompanhado alguns e acredito na 

nova liderança com proposta. Querem que a gente acredite que há polarização 

política. Não acredito. 

 

 



MERCADOS E ÍNDICES SELECIONADOS  
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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 


