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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:  

12 NOVEMBRO DE 2021 

 

- Governo prorroga desoneração da folha de pagamento  

- Com avanço da inflação, varejo tem queda de 1,3% em 

setembro. 

- De 8 setores pesquisados, 6 têm recuo nas vendas 

- Inflação limita promoções e ‘amorna’ a Black Friday 

- Joint venture de assinatura de veículos e de gestão de frotas 

- Educação Digital 

- Big techs 

- Leilão para 1ª privatização portuária tem avanço 

- Novata, Rivian já vale mais do que GM e Ford 

- Com R$ 1 bi em caixa após IPO, CI&T irá às compras nos EUA e 

na Europa 

- Bancos têm alta com PEC dos Precatórios 

- Guedes diz que economia vai desacelerar com a alta dos juros 

- BNDES lucra R$ 11,3 bilhões no terceiro trimestre e anuncia 

dividendos 

 

 

 

http://url6808.folhaspaulo.com.br/ls/click?upn=dN45O5ny-2BRaNrVcsYDCrvt4hdv1-2BR1FgexLdt6i-2FO3AZrS8FSC24ZWSbAgcYAVjJNfg7N3U42KuEOoDZX9llfqohRvyDmkgExWtRb-2BoQLS993MvKjuRM02T9YkgZmtbCQjMuxXTFP1RgoTz7fJBZHFS5nurDGetpfLFToeKI8BH7-2BqF-2BVHTnkfysSrWUSGw2PxDUWiaD1a632BppgU-2BjqxQYKuZfotPRuD-2FmPiINmUm1LWQtXmHJOMxosUgLEbVmSx7B2otHJKVGC3lWjuISNA-3D-3DdttI_tNct-2BvEKiupl1iDThlQC01uqw2NZt-2FyV-2FGg49yBj-2FOnlLdzmTDjiqqjaAfPJh04xMMl3QSCAW14oZN-2BgMRMV80RE36v2m6BsPwJXSHYDZ3-2FSyFtBuIXhb-2Fhx4abHK4w7W4b35WkSmFZ6ejThU4vHTBdnkz3Hx-2FJouN8kYfv4dmlJzup11aKOc01uJ-2FM0liN39nmQolomITeNVTRvs18ZV2mbQD6ufZWv-2F7nfixsTqCFOwUPm5FOZfqOHhycKnpThfPka7nMtvl7A-2Fu3TluwlXQ-3D-3D
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Governo prorroga desoneração da folha de pagamento 
(12/11/2021) 
O Estado de S. Paulo 
 

O presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação, por mais dois anos, da 

desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam. 

O benefício acabaria neste ano. A desoneração beneficia as empresas porque reduz os 

encargos trabalhistas que são pagos por elas. Hoje, essas empresas podem escolher: ou 

pagam 20% de contribuição previdenciária sobre os salários dos funcionários ou uma 

alíquota que vai de 1% a 4,5% sobre o faturamento bruto. 

O Congresso analisa a prorrogação do benefício na Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ) da Câmara. O deputado Marcelo Freitas apresentou parecer favorável a 

projeto de lei para estender a desoneração da folha até 2026. Freitas disse que vai 

ajustar o texto para diminuir o prazo para dois anos, como sugeriu Bolsonaro. Caso o 

texto seja aprovado na CCJ da Câmara, a proposta pode ir direto para o Senado. 

Empresários de setores como o de produção de proteína animal, comunicação e 

de calçados se reuniram com Bolsonaro e Guedes. “Foi uma surpresa muito positiva para 

nós esse reconhecimento da necessidade da desoneração”, disse a presidente da 

Federação Nacional de Call Center, Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes 

de Telecomunicações e de Informática (Feninfra), Vivien Suruagy. Segundo ela, em troca 

da desoneração permanente Bolsonaro pediu apoio a propostas como a que adia o 

pagamento de precatórios – agora em análise no Senado. 

 

Com avanço da inflação, varejo tem queda de 1,3% em setembro 
(12/11/2021) 
Broadcast 
 

A inflação elevada e resiliente, que tem corroído o poder de compra das famílias, 

derrubou o consumo de bens no País em setembro. O volume vendido pelo comércio 

varejista encolheu 1,3% em relação a agosto, a queda mais acentuada para o mês em 

toda a série histórica da Pesquisa Mensal de Comércio, iniciada em 2000 pelo IBGE. 
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“A inflação está azedando as expectativas para a Black Friday e o Natal. Se está 

estragando o varejo no dia a dia, não tem como não chegar a essas datas 

comemorativas”, avaliou o economista Fabio Bentes, da Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O recuo no varejo de setembro – mais do 

que o dobro da mediana de -0,6% estimada por analistas do mercado financeiro ouvidos 

pelo Projeções Broadcast – sucede a um tombo de 4,3% no mês anterior. Em dois meses 

seguidos de redução, o varejo já acumulou uma perda de 5,6%. 

“O número ficou, obviamente, mais fraco do que o esperado, mas já existia a 

expectativa de que os resultados não seriam bons”, disse o economista-chefe da gestora 

de recursos Greenbay Investimentos, Flávio Serrano. “A grande surpresa foi a maior 

dispersão das quedas, porque diversos outros segmentos caíram.” 

O gerente da pesquisa o IBGE, Cristiano Santos, disse que a inflação afeta mais o 

desempenho dos segmentos de combustíveis, supermercados, outros artigos de uso 

pessoal e doméstico (que inclui as lojas de departamentos). 

 

De 8 setores pesquisados, 6 têm recuo nas vendas (12/11/2021) 
Broadcast 
 

Das oito atividades que integram a pesquisa do IBGE sobre o desempenho do 

comércio varejista, seis registraram retração nas vendas em setembro: equipamentos 

de informática e comunicação; móveis e eletrodomésticos; combustíveis; 

supermercados; outros artigos de uso pessoal e doméstico; e vestuário e calçados. Duas 

atividades escaparam do vermelho, mas ficaram estagnadas: livros e papelaria e artigos 

farmacêuticos e perfumaria. 

No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos e material 

de construção, houve recuo de 1,1% em setembro ante agosto. Caíram tanto as vendas 

de veículos, quanto as de material de construção. 

Entre os demais fatores que têm afetado o desempenho das vendas estão a 

estagnação nas concessões de crédito, a alta nos juros e a falta de renda para consumo, 

uma vez que o mercado de trabalho vem evoluindo sem melhora do rendimento médio 

do trabalhador, enumerou Cristiano Santos, gerente do IBGE. Ele lembrou ainda que os 
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serviços competem com o comércio pela renda disponível das famílias, e a alta recente 

do dólar também tem ajudado a diminuir o ímpeto dos consumidores por artigos 

importados, o que pode prejudicar algumas cadeias varejistas. 

Inflação limita promoções e ‘amorna’ a Black Friday 
(12/11/2021) 
Broadcast 
 

Em meio à disparada da inflação, que em 12 meses chega a 10,67%, a Black Friday 

(última sexta-feira de novembro) terá dois grandes desafios este ano. O primeiro é 

mostrar ao consumidor que os preços serão menores do que os de um passado recente. 

O outro é fazer a oferta caber no bolso do brasileiro, cuja renda está corroída. 

“O consumidor perdeu a referência de comparação de preços por causa da 

inflação elevada”, diz o diretor de Varejo da consultoria GFK, Fernando Baialuna. A Black 

Friday supera o Natal na comercialização de eletroeletrônicos desde 2014 e já responde 

por um quinto dos negócios anuais desses itens, em valor. Este ano será mais desafiador. 

Por causa da pressão de custos em razão da escassez de matérias-primas e alta 

do câmbio, desde o início da pandemia houve um reajuste médio de 30% nos preços dos 

eletroeletrônicos ao consumidor. “O produto que custava R$ 100 dois anos atrás agora 

sai por R$ 130 e, com o desconto da Black Friday, vai para R$ 110”, compara. Isso quer 

dizer que, mesmo com o desconto, o preço será superior ao pré-pandemia. 

Diante da dificuldade de cortar preços, as varejistas estão promovendo a forma 

de pagamento para tornar a compra mais compatível com a renda. A Via, dona da Casas 

Bahia e do Ponto Frio, já está parcelando em até 30 vezes no cartão próprio as compras 

da Black Friday. A Lojas Cem é outra grande rede varejista que pretende ampliar a 

quantidade de parcelas sem juros para tentar encaixar a prestação no orçamento do 

consumidor.  A expectativa é de uma Black Friday “morna”. “Vamos vender um 

pouquinho mais em valor em relação à Black Friday do ano passado, mas a quantidade 

de produtos será menor.” 
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Joint venture de assinatura de veículos e de gestão de frotas 
(12/11/2021) 
Folha de São Paulo 
 

A Porto Seguro e a empresa de energia e logística Cosan anunciaram nesta 

segunda a formação de uma joint venture de assinatura de veículos e de gestão de 

frotas. O negócio: cada uma terá participação de 50% na nova empresa. A Cosan entrará 

com R$ 300 milhões, enquanto a Porto Seguro integrará a parceria com sua unidade 

Carro Fácil.  Criado em 2016, esse serviço de assinaturas de carros zero quilômetro tem 

uma base de quase 10 mil clientes que vende planos de 12 a 24 meses, com preços 

mensais de R$ 1,7 mil a R$ 5 mil.  

A estratégia: as duas empresas buscam alternativas aos seus principais modelos 

de negócio. A aposta é num mercado ainda pequeno no Brasil, mas que promete reduzir 

burocracias ao consumidor, como licenciamento, compra e venda, manutenção etc. 

Ainda não decolou: os planos de assinatura de veículos são uma modalidade 

interessante e prática, mas a conta ainda não fecha para o consumidor brasileiro, analisa 

o repórter Eduardo Sodré.  A falta de chips e os gargalos logísticos que fizeram disparar 

os preços dos carros novos e usados também chegaram aos planos de assinatura, que 

geralmente demandam locação de longo prazo. 

Os planos de assinatura são populares há décadas nos EUA na forma de leasing 

operacional, com valores proporcionalmente inferiores aos oferecidos hoje no 

Brasil. Entenda aqui a diferença entre os modelos dos dois países. 

 

Educação Digital (12/11/2021) 
Folha de São Paulo 

A gestora de recursos Pátria Investimentos realizou um aporte de R$ 75 milhões na 

plataforma de educação digital StartSe. Quem é quem: Pátria: tem cerca de US$ 15,8 

bilhões (R$ 87,9 bilhões) em ativos sob gestão, com atuação nos setores de private 

equity, infraestrutura, imobiliário e crédito. Em janeiro, abriu seu capital na Nasdaq.  

http://url6808.folhaspaulo.com.br/ls/click?upn=dN45O5ny-2BRaNrVcsYDCrvt4hdv1-2BR1FgexLdt6i-2FO3AZrS8FSC24ZWSbAgcYAVjJNfg7N3U42KuEOoDZX9llfqohRvyDmkgExWtRb-2BoQLS993MvKjuRM02T9YkgZmtbCQjMuxXTFP1RgoTz7fJBZHFS5nurDGetpfLFToeKI8BH7-2BqF-2BVHTnkfysSrWUSGw2PxDUWiaD1a632BppgU-2BjqxQYKuZfotPRuD-2FmPiINmUm1LWQtXmHJOMxosUgLEbVmSx7B2otHJKVGC3lWjuISNA-3D-3DdttI_tNct-2BvEKiupl1iDThlQC01uqw2NZt-2FyV-2FGg49yBj-2FOnlLdzmTDjiqqjaAfPJh04xMMl3QSCAW14oZN-2BgMRMV80RE36v2m6BsPwJXSHYDZ3-2FSyFtBuIXhb-2Fhx4abHK4w7W4b35WkSmFZ6ejThU4vHTBdnkz3Hx-2FJouN8kYfv4dmlJzup11aKOc01uJ-2FM0liN39nmQolomITeNVTRvs18ZV2mbQD6ufZWv-2F7nfixsTqCFOwUPm5FOZfqOHhycKnpThfPka7nMtvl7A-2Fu3TluwlXQ-3D-3D
http://url6808.folhaspaulo.com.br/ls/click?upn=dN45O5ny-2BRaNrVcsYDCrvt4hdv1-2BR1FgexLdt6i-2FO3AZrS8FSC24ZWSbAgcYAVjJNfg7N3U42KuEOoDZX9llfqohRvyDmkgExWtRb-2BoQLS993MvKjuRM02T9YkgZmtbCQjMuxXTFP1RgoTz7fJBZHFS5nurDGetpfLFToeKI8BH7-2BqF-2BVHTnkfysSrWUSGw2PxDUWiaD1a632BppgU-2BjqxQYKuZfotPRuD-2FmPiINmUm1LWQtXmHJOMxosUgLEbVmSx7B2otHJKVGC3lWjuISNA-3D-3DdttI_tNct-2BvEKiupl1iDThlQC01uqw2NZt-2FyV-2FGg49yBj-2FOnlLdzmTDjiqqjaAfPJh04xMMl3QSCAW14oZN-2BgMRMV80RE36v2m6BsPwJXSHYDZ3-2FSyFtBuIXhb-2Fhx4abHK4w7W4b35WkSmFZ6ejThU4vHTBdnkz3Hx-2FJouN8kYfv4dmlJzup11aKOc01uJ-2FM0liN39nmQolomITeNVTRvs18ZV2mbQD6ufZWv-2F7nfixsTqCFOwUPm5FOZfqOHhycKnpThfPka7nMtvl7A-2Fu3TluwlXQ-3D-3D
http://url6808.folhaspaulo.com.br/ls/click?upn=dN45O5ny-2BRaNrVcsYDCrvt4hdv1-2BR1FgexLdt6i-2FO3BhrBJB7ka9St-2BH1wZx36hoOjEeFd9sDJe-2BMNF2-2BywT4jsGiSkduF6h3zPD-2Ff8VsK9isNWQ2MxNMSZde4-2F-2FHCMLQeeiEjBjOb3eI-2FhDC6NRaU44pI7oYckRtWfTEbfrAUiltrLfae9KbTUU-2F5VVM3PkM3wbiwTrSdYY0Vzw36S7WEJVQ-2FNR37fOAEVRn5-2B-2BOsnh6u0BkCHZtPFOQaT665NEuWks_tNct-2BvEKiupl1iDThlQC01uqw2NZt-2FyV-2FGg49yBj-2FOnlLdzmTDjiqqjaAfPJh04xMMl3QSCAW14oZN-2BgMRMV80RE36v2m6BsPwJXSHYDZ3-2FSyFtBuIXhb-2Fhx4abHK4w7yY-2FNRi2qC0RQXa2cPsZgRkwoE5BGRT-2B9xqSNZ4SXn8-2FHF3knpuntusxwReiFaxY4aWfI-2BCbVSXMqN0LyspRUUrtV8G7eHL8d4UCJbRBeIR-2FlWjjp35IiotAABRCQKiJJWvTtYFaza5ctoSKOR2J01w-3D-3D
http://url6808.folhaspaulo.com.br/ls/click?upn=dN45O5ny-2BRaNrVcsYDCrvt4hdv1-2BR1FgexLdt6i-2FO3BhrBJB7ka9St-2BH1wZx36hoOjEeFd9sDJe-2BMNF2-2BywT4jsGiSkduF6h3zPD-2Ff8VsK9isNWQ2MxNMSZde4-2F-2FHCMLQeeiEjBjOb3eI-2FhDC6NRaU44pI7oYckRtWfTEbfrAUiltrLfae9KbTUU-2F5VVM3PkM3wbiwTrSdYY0Vzw36S7WEJVQ-2FNR37fOAEVRn5-2B-2BOsnh6u0BkCHZtPFOQaT665NEuWks_tNct-2BvEKiupl1iDThlQC01uqw2NZt-2FyV-2FGg49yBj-2FOnlLdzmTDjiqqjaAfPJh04xMMl3QSCAW14oZN-2BgMRMV80RE36v2m6BsPwJXSHYDZ3-2FSyFtBuIXhb-2Fhx4abHK4w7yY-2FNRi2qC0RQXa2cPsZgRkwoE5BGRT-2B9xqSNZ4SXn8-2FHF3knpuntusxwReiFaxY4aWfI-2BCbVSXMqN0LyspRUUrtV8G7eHL8d4UCJbRBeIR-2FlWjjp35IiotAABRCQKiJJWvTtYFaza5ctoSKOR2J01w-3D-3D
http://url6808.folhaspaulo.com.br/ls/click?upn=dN45O5ny-2BRaNrVcsYDCrvt4hdv1-2BR1FgexLdt6i-2FO3AZrS8FSC24ZWSbAgcYAVjJip-2FjoScAr6KL3yFtonS4hR9-2BG1UQOuS-2Fg4J54cUHydB9wcJuj90ElK5sVzZ2gx0QOmBPV1OogpYKeJVaiu1o8oM4Qt8w4WuZV8ZHJoVlNlIIbFu0-2BvSV0OlxrbM7w-2F06R3kWWlO4-2Fa0G7LsAp46e1kStvKzukTAOJelnLVdhXMvXv4dt6qSV0-2F9UVoUqcTYClDsJxB64T3QuRms77q-2Fvmw-3D-3DlA3k_tNct-2BvEKiupl1iDThlQC01uqw2NZt-2FyV-2FGg49yBj-2FOnlLdzmTDjiqqjaAfPJh04xMMl3QSCAW14oZN-2BgMRMV80RE36v2m6BsPwJXSHYDZ3-2FSyFtBuIXhb-2Fhx4abHK4w7pWW9qpsWV4mr9jT8iwweBF28kkyVZ6LzG89lyNtD-2B7FsNlVG2SARMzCMvH5fqfyan1aQw64d7tNqZ2U3OFh27KT12gv4V4rP-2B3yHwHZM-2FlJEC-2FQuit8nmjNe-2FaubQnnfqNd1mULKrMiYu5-2FZPcbOvw-3D-3D
http://url6808.folhaspaulo.com.br/ls/click?upn=dN45O5ny-2BRaNrVcsYDCrvt4hdv1-2BR1FgexLdt6i-2FO3AZrS8FSC24ZWSbAgcYAVjJip-2FjoScAr6KL3yFtonS4hR9-2BG1UQOuS-2Fg4J54cUHydB9wcJuj90ElK5sVzZ2gx0QOmBPV1OogpYKeJVaiu1o8oM4Qt8w4WuZV8ZHJoVlNlIIbFu0-2BvSV0OlxrbM7w-2F06R3kWWlO4-2Fa0G7LsAp46e1kStvKzukTAOJelnLVdhXMvXv4dt6qSV0-2F9UVoUqcTYClDsJxB64T3QuRms77q-2Fvmw-3D-3DlA3k_tNct-2BvEKiupl1iDThlQC01uqw2NZt-2FyV-2FGg49yBj-2FOnlLdzmTDjiqqjaAfPJh04xMMl3QSCAW14oZN-2BgMRMV80RE36v2m6BsPwJXSHYDZ3-2FSyFtBuIXhb-2Fhx4abHK4w7pWW9qpsWV4mr9jT8iwweBF28kkyVZ6LzG89lyNtD-2B7FsNlVG2SARMzCMvH5fqfyan1aQw64d7tNqZ2U3OFh27KT12gv4V4rP-2B3yHwHZM-2FlJEC-2FQuit8nmjNe-2FaubQnnfqNd1mULKrMiYu5-2FZPcbOvw-3D-3D
http://url6808.folhaspaulo.com.br/ls/click?upn=dN45O5ny-2BRaNrVcsYDCrvt4hdv1-2BR1FgexLdt6i-2FO3BhrBJB7ka9St-2BH1wZx36hoPGkx9SCTMpIKOmGiuJ-2F1WIDK9exWngvRCpwKQ534jh4JyX3r9ICtR9u9BdHF-2Bx5oNFYLHagP6haYwYBqZ-2B7cxFETYXoNACGvQ1LIJcnpdB8TPilDsLv-2B0QvDxDpYXFEJcCV2vPssnMgh4sbOzLWEcBEU84VoraKPYqZA6EyuIQtX77lTAIWV03CFuwFdPT3ztVVw8gkpWXa32H-2FOfP0n5A-3D-3DaRg__tNct-2BvEKiupl1iDThlQC01uqw2NZt-2FyV-2FGg49yBj-2FOnlLdzmTDjiqqjaAfPJh04xMMl3QSCAW14oZN-2BgMRMV80RE36v2m6BsPwJXSHYDZ3-2FSyFtBuIXhb-2Fhx4abHK4w7VxDptAW-2BdCgzrIe-2Bdtp-2BJjvUYX26qfguKawtN2MWcbyM0CA2-2FI-2BdtAs0Zwa-2FguMuuyiZP4iScXctwKn6szy1gRw6QeRKGZHsoOLUukt4uMjoUYmD9zZCISONaVt-2FrBZMZv1w-2BySTpPXLHQ2939Si1g-3D-3D
http://url6808.folhaspaulo.com.br/ls/click?upn=dN45O5ny-2BRaNrVcsYDCrvt4hdv1-2BR1FgexLdt6i-2FO3AZrS8FSC24ZWSbAgcYAVjJhbB-2BAeQ8g6ZmdNjRf33XHgDgmY3-2Fs01O9kvdWhQGP1CPK0AY8SWJ9WT-2FovgJfJApoJfZOPaRxxvg8NNoqlfLJcNOhNwauOjkYqgaxNHMiqckX-2BEYC2z2WO-2BSfuEq0r4Xxbm4UccvipvbLCQ8qstKHSJui-2BYd1lHbI7ojJNbHg6-2F6vWuj1zd9mEZUHFxBIO8xUB8T_tNct-2BvEKiupl1iDThlQC01uqw2NZt-2FyV-2FGg49yBj-2FOnlLdzmTDjiqqjaAfPJh04xMMl3QSCAW14oZN-2BgMRMV80RE36v2m6BsPwJXSHYDZ3-2FSyFtBuIXhb-2Fhx4abHK4w7dj60vs83S6Nt7fJK5WmwFcl44fciE7v-2F1cpygmUnwYCdQMEB4O1BHyJniKB7rg6tr-2FF1XGTOwRI1hE8ZZRleA9ZeUyiZtV4jWUCODk67p2S4JytMM-2BfgiZc1oFIOhN5eSUCfMW0U7TdWcCNP6PKttg-3D-3D
http://url6808.folhaspaulo.com.br/ls/click?upn=IxLE4tdlPp3bIkC0RGBiVEOjJmuY-2FMnhJx4IfOHSV08s-2BvVrrO-2FqKgag6kOrqP4y7J-2F8qQ4IRx-2B-2FdtpPbjF7-2FEuwwm40bTCZr-2FUNVjUeXEycIEfJOhGi0X-2F2hISTYOVKFd0jHu3JDt88frlOSvP6Cgi6eZNAX0-2FZ2bi4lNILt3TAmJsbCQeqjGMDwCPHyKH17A-2F3u7L-2FOIg4B7WDE8-2FYOGJG0o08sZ8MzgeiGk8rVYx-2FgSQFXxRIKFOlsLiA-2BeOoiz348eCbXw5OJs-2BMTNb-2FwSLsiqwu4lZQoqZMtbftxNzOObrqY2K09qcK8-2FNh2GwRKD-2BvJx9-2Bmeb4z-2B1ObSpAXktpXKs8PnlZN9SJotnPmMwnM13y1z52xsXhvjT2VVdG29reqkhK8OxlxjwkA8sAiW9Kj395rzYK-2Bwdq8w7896lfey6jNASOaDTHJaOebee7BEksC8ppE-2FVUb1FwTEolME1VBE-2F86EO-2BxhzqOILf2wf8qwxuhzmPlc9y-2BtLi3dU8IfhfQ5H3M2CWMYY-2Fwnoavmh4xfhH1IQCg7h-2FeRPcvvd6Eemqo4i-2BixZpXCLhnlX0N1UKaB7XYWykWXpe-2ByO-2B7139fXcvxv5SPsQu-2FsrNyflKj3KsuajWmjqDtBiEeQgmYGYE-2Fv6OGMb0R0JYg0h4Pk17edJw5mX0ibvI4CCnEVNPtpAJiB2519r3qQVvzS-2BFQhXZ3LcDIi-2F5zj3Hv09Y-2FYCffzVtELYNYqa8umKQNGG62423ytCuRV3oM58V7C3GYNm4ngaKTdmIBkESaqyvoJxLa3X224vAmryzC4sdE4Z6tWMt6-2BMWZ6XqLAsx-2FsWohF9UOZVS-2FV3LsQ2rUAdvwm-2BAPL8WNFZs-2B9pMw9ITxQe-2BgY4K4hFGH9-2FMXqFdZBtzdPHafgjIPaShKqOhDmUiABRMv1-2Fp0NLN2-2BRpNz-2BTxOAnt-2FV40nOUoV-2B-2B1p8fTS5LUVinYyt7UfdhSbKl8boF1tTvMkslqB88pM1hZFZbwVTmcNNlRHDu4NBgVFOoNPoFk_KK_tNct-2BvEKiupl1iDThlQC01uqw2NZt-2FyV-2FGg49yBj-2FOnlLdzmTDjiqqjaAfPJh04xMMl3QSCAW14oZN-2BgMRMV80RE36v2m6BsPwJXSHYDZ3-2FSyFtBuIXhb-2Fhx4abHK4w724n-2B4ThegL9l9C8I7zkNWKFoVlw8k-2FnkItD4BhN1U-2F4RafLThC-2FfLNYq2PxWwYxjAFTN4GXBkpGzI4JpILwhhvnxIM4pMTN5pBacLtHys5oV4ml-2Bm2cKAjgVhXqm9fCSLnrweA8QasvOygjOnfPGtA-3D-3D
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A empresa de educação executiva chegou a perder 98% de seu faturamento no 

início da pandemia por conta do cancelamento dos cursos presenciais. A startup então 

reinventou seu negócio, partiu para cursos online e internacionalização, e espera 

encerrar 2021 com R$ 75 milhões de faturamento. 

O  Pátria terá uma participação minoritária na startup, que quer usar o aporte 

recebido para aquisições estratégicas, marketing e tecnologia. Também está nos planos 

construir uma plataforma para guiar executivos e empresas em seus processos de 

transformação. Outras movimentações recentes do Pátria: 

No leilão do 5G da semana passada, a Winity Telecom, empresa investida pelo 

Pátria, arrematou o lote da frequência de 700MHz com uma proposta de R$ 1,427 

bilhão.  A gestora anunciou a aquisição das empresas de cibersegurança Neosecure e 

Proteus. A empresa não revelou valores, mas divulgou um orçamento de US$ 250 

milhões (R$ 1,35 bilhão) destinado ao setor de cibersegurança.Em setembro, anunciou 

a junção de suas operações com a chilena Moneda, criando a líder em investimentos em 

private equity, infraestrutura e crédito na América Latina. 
  

 

Big techs (12/11/2021) 
Folha de São Paulo 
 

A Alphabet, dona do Google, atingiu pela primeira vez a marca de US$ 2 trilhões (R$ 

11,1 trilhões) em valor de mercado, integrando o grupo de Apple e Microsoft. As ações 

da companhia acompanham o bom momento do mercado acionário americano.  

Já a Tesla, que no fim de outubro passou a fazer parte das empresas avaliadas 

em US$ 1 trilhão, viu suas ações caírem cerca de 3% nesta segunda, depois que usuários 

do Twitter votaram à favor de proposta de Elon Musk de vender cerca de 10% de sua 

participação na montadora. 

 

 

 

 

http://url6808.folhaspaulo.com.br/ls/click?upn=dN45O5ny-2BRaNrVcsYDCrvt4hdv1-2BR1FgexLdt6i-2FO3AZrS8FSC24ZWSbAgcYAVjJPhDzDWNkg96oO1g-2BiiORvm0UUWdK-2BWdqvZ8EY5t-2FOb0gxsITvTNJ4-2BfgRjHVNWKAbx2PiMZetRAsKYxH7exjvvXgXlbi28-2Bn0Uhkl92rcBpKC2fOI7ehOFbB7R1mX-2BMYZq52FeO1oTTs0s-2F9X-2FU5EHliV9T64SrG0cPwNSj0mEvPaFv9F-2B-2BUoYEgAAOatFDAFnG0_tNct-2BvEKiupl1iDThlQC01uqw2NZt-2FyV-2FGg49yBj-2FOnlLdzmTDjiqqjaAfPJh04xMMl3QSCAW14oZN-2BgMRMV80RE36v2m6BsPwJXSHYDZ3-2FSyFtBuIXhb-2Fhx4abHK4w744LpuUfWX750n4JELX957pbvvjKTI9V5FelzJvwIut8-2BI5L1h6INwf28T8IfaEbVR0Kkj7eVAJd3-2F8xKz1o-2BIp1Q4HBvVle7vbPrnWmPbOjFqvIEzcjVAOliv4iyjtWMFnDXZdeCYeK5XLWeUzE74w-3D-3D
http://url6808.folhaspaulo.com.br/ls/click?upn=dN45O5ny-2BRaNrVcsYDCrvt4hdv1-2BR1FgexLdt6i-2FO3AZrS8FSC24ZWSbAgcYAVjJBvlHcuE0ggRN6eJR6kznqDN77bAxmgVcrSi1iaqGhfIwNvquL7umiR1EW8qbeaUQUzOu-2BqOkU3LAQYlwnxzs7h1U7OMMF6ImYO8MM-2Blw3tC31QzdFJLsVn4zedVGETMsVt6CNbqfN7uFYRQNyvNCuOgfLZaHSySOJhUUDqQ2AiRdqSinmkrmXJuGtUISv9-2FjT0B__tNct-2BvEKiupl1iDThlQC01uqw2NZt-2FyV-2FGg49yBj-2FOnlLdzmTDjiqqjaAfPJh04xMMl3QSCAW14oZN-2BgMRMV80RE36v2m6BsPwJXSHYDZ3-2FSyFtBuIXhb-2Fhx4abHK4w7YxjooekAjm7UrtuH440FpBLUUgSwpEHMupqHkpIDJ4CCn42f-2FfcFuYmUq0d1FLS72xSUhfvjhd6PYDVjTkTzuRiIdAdGFD822VCNya37c3EsJumQDusxKszrohHzXu-2B-2FyHR0LdxfHjtn7z8CfSqjdQ-3D-3D
http://url6808.folhaspaulo.com.br/ls/click?upn=IxLE4tdlPp3bIkC0RGBiVEOjJmuY-2FMnhJx4IfOHSV08s-2BvVrrO-2FqKgag6kOrqP4y7J-2F8qQ4IRx-2B-2FdtpPbjF7-2FJaaZYgHo-2FilalrAamry87I-2FnWboluZP6aOPaihtiZYb8fYc8BtCUyTiZWhZwkPIeVXVQdt0W4HZRQBPUWsCGy9EObnvjvDfotfPtLwbtnudiBCcr5DnDeHss-2F8zn4QWxAT-2BEyDLZz-2Fh23Uei928h-2B-2FjDyoOUAcPNTNwKMUOblwHqZLPrq3bhYQBqcbgj3YZVoMsFQIzZpk4U-2Bnbc4UL8azDTRbH2cEnsoXUB6qG75GWnNcwvRTUzSfvNyCs8qMTE1ijlqeaMKt7r3AaT50hdtshCTtSDXWqE-2BU2tKsvgJolT6yKUjr3hFlo6ghsJR4qquEypoZPTYaIfYhG3hvRAOXSKFwewAQS89b0MaD9yYItiwnzkAd43VSeGZe0LsY9dnFvdhb8C43P3NjmraJAu0jqTycL9NMDHPKVN-2BhGGHX-2BNFwAJLuVcIaNupnww3wSsiPJMS1o3xH3oafEvrJjz6ceLrstsdxJrdt9O7Eo1LwkiAdIENq0r5LKbGOgPoIn5vDwMfWLe1vxHSHJD8BgtA4QjEglpeswCJfd1uroaz74GtgtlIQtIxdDhvaOWssBop6cQ3GLdBoQtk390rzuVvoFmUB1FCmfoOcqoSkOqtRmYKTZe0-2FP6XOGzIWdEdrQKKTjA5PznK-2BiwPNwf1UEZKZA2I0EBmozaAKA-2BHyAetXvUMV9Um-2F9TTtyYwM4AblgvdLRDeERQhzm-2F-2Bau6efWabSe8DVxZkCzFt5owu8e-2F4hIrMouTstLm9ifdrV5JNWKV2HHEsp5zFd3XXwOIDRslz6NeE4dzUcRBThJm2ImHvN7ReRh8pPWIJ1WSoub-2FFuFzsuXRCGbvEWD9No-2FKtME07WmPEcmataXQklq3conlf-2FRIaUeM5pVAf4CUzt5LuTuhA-3D-3DbcdZ_tNct-2BvEKiupl1iDThlQC01uqw2NZt-2FyV-2FGg49yBj-2FOnlLdzmTDjiqqjaAfPJh04xMMl3QSCAW14oZN-2BgMRMV80RE36v2m6BsPwJXSHYDZ3-2FSyFtBuIXhb-2Fhx4abHK4w7bHCKE5nPGfXAliZboQE4icywJd5QUsQi1k-2BSpBhPgXI5AqLChR0fwk-2Fq3HEYNX0pGGcbGprxFtNrbKc-2B3CMord08w4mBx1iNJC50ofhQCj0fNWV03-2B2uY-2BmhwxboIhhfsj0d7VowUoVO7kICslD-2FSw-3D-3D
http://url6808.folhaspaulo.com.br/ls/click?upn=IxLE4tdlPp3bIkC0RGBiVEOjJmuY-2FMnhJx4IfOHSV08s-2BvVrrO-2FqKgag6kOrqP4y7J-2F8qQ4IRx-2B-2FdtpPbjF7-2FJaaZYgHo-2FilalrAamry87I-2FnWboluZP6aOPaihtiZYb8fYc8BtCUyTiZWhZwkPIeVj8cnqnqwNJrcD-2B53m23sSAVz4JV5ZJgQlEn1BqlmVaq8hs62tTSvLITFVb8inu-2BtXRbBZjF7piRhJso-2FpF-2F6YTDiFYOvCR5EYqccmavo9Tq48upgO22GpPh0U3tiSMop70JlVkKUH1r-2Fd99Lh8ECs59jLVesdMOkq5MF9ZuZtobCVpTkR7wO8qxNB3C6Ut86jiUVdP7d7aZdGwX3w3a4VQNjEi39A5T9ZuOe7aOuVH7KSHeMWVG8qS8F6-2FGgRBz9ZKVHS71RXRI1HulqPpFgeTgUKYdm6zNirTWb3kIU3RViwDvsPiF9nlPsFkXmtcvu7mraBprEPirFDB9px8w5Fb7NyXP1FEHzRJwADaZsMxDQs0Nq-2F0ayc-2F9YSbNDgGUkunfgtaYcw-2F8UrN6XsMGH-2B-2FjTjeAT8mWBI9xZqIadNFIhJgOkatCkNu63T4KpKW7Bh9zAsfzlT8SF5-2BHXhcnhx2v-2BNEdxU-2BReSsq6fqro5VeMZzDhID1zoPOLhIGbx1giDTvgmtgeU-2FW4Yj-2F0vTOnzaXt9HxAyDLyS4F5Hceh3HFCFe0qsHMHKY3VsNXz5KDDBOcXFoaCoTB1QCAt7hGHqg-2FxgoYokjQOnXuN5S8oLgQMonKCtXmM2rj5ask-2FazoZr1oNNXT4CKJ3j0aiyTClYfbO9JiIOiPUAkdFkTuc9UPUqHrNK5rHtfOoBNJ-2BM1zHWjj-2FH3NE9cUO1L6uUJ3xl641H1fTpDV1dJMBbW82XKKFNpzATJMknM092xnQ4dIIiXLW-2F3LtvKAGumfN1CLH6VRElKrfzHphaUa5nV0wnw-2BhBEM9riXjX5u3LjK2owtg-3D-3D2HUK_tNct-2BvEKiupl1iDThlQC01uqw2NZt-2FyV-2FGg49yBj-2FOnlLdzmTDjiqqjaAfPJh04xMMl3QSCAW14oZN-2BgMRMV80RE36v2m6BsPwJXSHYDZ3-2FSyFtBuIXhb-2Fhx4abHK4w7ffNcceyhX9J1NjyM6s1O4WBHI2w69Em-2F9fJzQ-2FgmubE1yXYTvTKfqtAK6S07wReAjoUVIwfk4PeBX5l1dc-2Bsm5UndjCkqg6OATNjjN51lG8V5VDX-2FkSlJ47FQ29luheHPr2Kf-2FKoTNCrcGD9GvpWEw-3D-3D
http://url6808.folhaspaulo.com.br/ls/click?upn=IxLE4tdlPp3bIkC0RGBiVEOjJmuY-2FMnhJx4IfOHSV08s-2BvVrrO-2FqKgag6kOrqP4y7J-2F8qQ4IRx-2B-2FdtpPbjF7-2FJaaZYgHo-2FilalrAamry87I-2FnWboluZP6aOPaihtiZYb8fYc8BtCUyTiZWhZwkPIeVj8cnqnqwNJrcD-2B53m23sSAVz4JV5ZJgQlEn1BqlmVaq8hs62tTSvLITFVb8inu-2BtXRbBZjF7piRhJso-2FpF-2F6YTDiFYOvCR5EYqccmavo9Tq48upgO22GpPh0U3tiSMop70JlVkKUH1r-2Fd99Lh8ECs59jLVesdMOkq5MF9ZuZtobCVpTkR7wO8qxNB3C6Ut86jiUVdP7d7aZdGwX3w3a4VQNjEi39A5T9ZuOe7aOuVH7KSHeMWVG8qS8F6-2FGgRBz9ZKVHS71RXRI1HulqPpFgeTgUKYdm6zNirTWb3kIU3RViwDvsPiF9nlPsFkXmtcvu7mraBprEPirFDB9px8w5Fb7NyXP1FEHzRJwADaZsMxDQs0Nq-2F0ayc-2F9YSbNDgGUkunfgtaYcw-2F8UrN6XsMGH-2B-2FjTjeAT8mWBI9xZqIadNFIhJgOkatCkNu63T4KpKW7Bh9zAsfzlT8SF5-2BHXhcnhx2v-2BNEdxU-2BReSsq6fqro5VeMZzDhID1zoPOLhIGbx1giDTvgmtgeU-2FW4Yj-2F0vTOnzaXt9HxAyDLyS4F5Hceh3HFCFe0qsHMHKY3VsNXz5KDDBOcXFoaCoTB1QCAt7hGHqg-2FxgoYokjQOnXuN5S8oLgQMonKCtXmM2rj5ask-2FazoZr1oNNXT4CKJ3j0aiyTClYfbO9JiIOiPUAkdFkTuc9UPUqHrNK5rHtfOoBNJ-2BM1zHWjj-2FH3NE9cUO1L6uUJ3xl641H1fTpDV1dJMBbW82XKKFNpzATJMknM092xnQ4dIIiXLW-2F3LtvKAGumfN1CLH6VRElKrfzHphaUa5nV0wnw-2BhBEM9riXjX5u3LjK2owtg-3D-3D2HUK_tNct-2BvEKiupl1iDThlQC01uqw2NZt-2FyV-2FGg49yBj-2FOnlLdzmTDjiqqjaAfPJh04xMMl3QSCAW14oZN-2BgMRMV80RE36v2m6BsPwJXSHYDZ3-2FSyFtBuIXhb-2Fhx4abHK4w7ffNcceyhX9J1NjyM6s1O4WBHI2w69Em-2F9fJzQ-2FgmubE1yXYTvTKfqtAK6S07wReAjoUVIwfk4PeBX5l1dc-2Bsm5UndjCkqg6OATNjjN51lG8V5VDX-2FkSlJ47FQ29luheHPr2Kf-2FKoTNCrcGD9GvpWEw-3D-3D
http://url6808.folhaspaulo.com.br/ls/click?upn=dN45O5ny-2BRaNrVcsYDCrvt4hdv1-2BR1FgexLdt6i-2FO3AZrS8FSC24ZWSbAgcYAVjJgN6ZGN3-2BPcOMMkVo4-2FLf273x1-2FXXYceWu-2Bu24wSz-2FwbPedtA3hb1YW5Fnk-2B-2FFwhHdJyVhERIifBMZ3sAoE4RSby2ScEfubBLi1VJfDuLergueh-2Bgu9cE2aUYpogSPSsrUsz9cgqhzvILaM2rgYId4AK6rmBMdLN3LmJWwxuc7aN2OtEZnJ0aGySV-2Bmzg0cxVK6t7_tNct-2BvEKiupl1iDThlQC01uqw2NZt-2FyV-2FGg49yBj-2FOnlLdzmTDjiqqjaAfPJh04xMMl3QSCAW14oZN-2BgMRMV80RE36v2m6BsPwJXSHYDZ3-2FSyFtBuIXhb-2Fhx4abHK4w7wW7a-2F8i8jnjUEJb2srgsWfj9dNKTjDwhFgmfLIHpmx0xMpULN6NRajTeRGpgVvKKbOPpseUN-2Fax3rabmbT4-2FtjTuaTRIoIIEE3PprkIUt8BUIz6RyMvzLU4k4vJDWqfWEH5pIoPk-2BeSWuq5EfUMbwA-3D-3D
http://url6808.folhaspaulo.com.br/ls/click?upn=dN45O5ny-2BRaNrVcsYDCrvnQqaOng6QTFjD6khZJ2Sr7tpMq3-2FtP5Rql8QPkMZ7vlV6ingao-2BtnDDwMGDlSgs8tXkl9KvapshscrVFe2TafHCVRyIXiSAImiVowx-2BLy7bsaTpc0f-2FIw7bLLmRcL6jJTBUgLBH2XJWsp-2BDxfTCqbXTLbzBJlr29EHp2pD9h4oIkMqf0gH-2Fx3pwedmoZRsVeOuHuKZ0EBVdelUg93LDfmydIbmPqnPv-2BiEDEz1oUaENmKiY2nmDeCN2Ran1rGtHRg-3D-3DO0-v_tNct-2BvEKiupl1iDThlQC01uqw2NZt-2FyV-2FGg49yBj-2FOnlLdzmTDjiqqjaAfPJh04xMMl3QSCAW14oZN-2BgMRMV80RE36v2m6BsPwJXSHYDZ3-2FSyFtBuIXhb-2Fhx4abHK4w7Pz1vr6rAIkz0OpC-2BxSNR7P1Ct2oOptByZQ5yY-2FPAovtj3i46dS0nzcTwoseSkGl5ouSea5NLz4PzOtLgT-2B3yjF2CV5eURiKIs-2FGoqF-2B19vrHSNpKozKW0KK65RPnLdGju0bajQJBxWWLPIKdkRsHMg-3D-3D
http://url6808.folhaspaulo.com.br/ls/click?upn=dN45O5ny-2BRaNrVcsYDCrvnQqaOng6QTFjD6khZJ2Sr7tpMq3-2FtP5Rql8QPkMZ7vljWiby08UAvdIOMpPQjTEqUKC6JUXjhTEvZoHEAU62PlOOXCOPXNcPUQaLeFNKfYNKhzgniYJRPplU1JOz1cP4S0L0kmhVfX4HDEfS05X3JBRv00gtwrq33C5pLsieJhq9XxUE67cR2xZnfZqecabwDYwWZ8-2FffNxH2uyeKDbXNSPJaL62YNCvs8Hd0X7WoR-2F2vlMs09eXaCKUpDhXrYQIQ-3D-3D5l7N_tNct-2BvEKiupl1iDThlQC01uqw2NZt-2FyV-2FGg49yBj-2FOnlLdzmTDjiqqjaAfPJh04xMMl3QSCAW14oZN-2BgMRMV80RE36v2m6BsPwJXSHYDZ3-2FSyFtBuIXhb-2Fhx4abHK4w7RrY5fg9ZwJTKXHsjVVCf1kZNgGGN2kcidsnbtUulBsscsAO029BQpuCwofrx2krtzItZpq2IcI1y3GFTqrkskzzjqtKMRB-2FPhQfRcUQ61gELpXMLaUUqTIxEuaa4lVrfZ5-2BvDLHKDYfDCLxAZjV7nQ-3D-3D
http://url6808.folhaspaulo.com.br/ls/click?upn=dN45O5ny-2BRaNrVcsYDCrvt4hdv1-2BR1FgexLdt6i-2FO3AZrS8FSC24ZWSbAgcYAVjJ00ggbQBA6PqX-2FY-2Bbd-2FUk4l1q1dhHQRPEpSFUE1NdFSZJSZDtKnucv0JG2IZxBmOhvhq6uqJWpzP8zJiHRcPZ5yfvBAmH274CG1YpXaFkJ7ltPxYWWjUkOXgfoqgG9IR98OglEVS2U-2BIc64lRcUGCVW3vn9fOj7tn-2B2tPFq6-2FqnlnDyKPyuGhiUu0B6XBgLjs-2FupFXv0ng-2B9eZhddZEuhWw-3D-3DoLuG_tNct-2BvEKiupl1iDThlQC01uqw2NZt-2FyV-2FGg49yBj-2FOnlLdzmTDjiqqjaAfPJh04xMMl3QSCAW14oZN-2BgMRMV80RE36v2m6BsPwJXSHYDZ3-2FSyFtBuIXhb-2Fhx4abHK4w7dwkijEbxsBaZM3r7lric7X6qDZC0ip81-2BbVvVTdqBcqVzN-2FSU8kQgsYxhj1DX4f1oWRRA5h2OJdkJJyXlSIVCVi5GpiLtDcbtsHgiGdxWXsW2uD7mJfbPSxzPWoVx8aJNFGk9YPn9m7qUhzqGg3XIg-3D-3D
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Leilão para 1ª privatização portuária tem avanço (12/11/2021) 
Broadcast 
 

O processo que culminará na primeira desestatização portuária do País, da 

Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), avançou no Tribunal de Contas da União 

(TCU), que precisa liberar o projeto. Durante as tratativas do governo com a área técnica 

da Corte, o plano de privatização sofreu alterações para contar com mais reduções 

tarifárias, além de reforçar o modelo em que parte da outorga paga pela futura 

concessionária possa ser usada em investimentos no próprio porto. 

De acordo com fontes, o governo chegou a um novo valor para a principal tarifa 

desembolsada pelas companhias de navegação, a de acesso aquaviário, com redução de 

37% em relação à proposta inicial do Ministério da Infraestrutura – também menor que 

o valor pago hoje pelas empresas. Atualmente, a estimativa da tabela 1 fica em torno 

de R$ 1,7 por tonelada de porte bruto (TPB). 

A planilha inicial do governo, quando o projeto foi encaminhado para análise do 

TCU em agosto, previa o referencial de R$ 1,24/TPB, o que baixou para R$ 0,79/TPB após 

revisões realizadas junto à unidade técnica do tribunal. 

 

Novata, Rivian já vale mais do que GM e Ford (12/11/2021) 
Reuters 
 

As ações da Rivian Automotive, que tem entre seus investidores a gigante do 

comércio eletrônico Amazon e a montadora Ford, chegaram a disparar mais de 50% na 

estreia na bolsa norte-americana de tecnologia Nasdaq, ontem, dando à montadora de 

veículos elétricos um valor de mercado de mais de US$ 100 bilhões. 

A estreia tornou a Rivian a segunda companhia de veículos mais valiosa dos 

Estados Unidos, atrás somente da Tesla, do bilionário Elon Musk, que hoje é avaliada 

em mais de US$ 1 trilhão. Apesar de ter acabado de começar a vender veículos e ter 

pouca receita, a Rivian ficou à frente do valor de mercado de US$ 86 bilhões da General 

Motors e dos US$ 77 bilhões da Ford, sua sócia. 
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A ação da Rivian abriu o pregão de ontem cotada a US$ 106,75, superando em 

muito os US$ 78 do IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês). Mesmo perdendo 

fôlego ao fim do pregão, o papel da novata fechou o dia acima dos US$ 100. 

A estreia na Nasdaq permitiu à Rivian levantar cerca de US$ 12 bilhões para 

financiar seu crescimento e o número pode subir para US$ 13,7 bilhões se lotes 

adicionais de papéis forem exercidos. A Amazon.com é a maior acionista da Rivian, com 

uma participação de 20%. A Rivian tem investido pesado para aumentar a produção de 

sua picape elétrica R1T, lançada em setembro. A empresa pretende lançar na sequência 

um utilitário esportivo e uma van comercial, explorando os segmentos mais aquecidos 

do mercado. A montadora planeja fabricar pelo menos 1 milhão de veículos por ano até 

o fim da década. A empresa tem fábrica no Estado norte-americano de Illinois e já 

anunciou planos para abrir uma segunda instalação nos EUA. 

 

Com R$ 1 bi em caixa após IPO, CI&T irá às compras nos EUA e 
na Europa (12/11/2021) 
Broadcast 
 

Criada em Campinas (SP) há 26 anos para ajudar empresas a passar pela 

transformação digital, a CI&T está com US$ 170 milhões – ou quase R$ 1 bilhão – no 

caixa, após abrir capital nos Estados Unidos. O plano da empresa é usar esse dinheiro 

para pisar fundo na internacionalização, por meio de fusões e aquisições. No radar estão 

especialmente companhias em expansão dos mercados norte-americano e europeu, 

com planos de negócios simples e que tenham sinergia com a CI&T. Esse foi o primeiro 

IPO de uma empresa brasileira desde o início de agosto. A oferta rendeu ao todo US$ 

225 milhões, com a venda de um lote extra. Parte do total, porém, vai para os sócios. 

O fundo de private equity norte-americano Advent, que detinha 40% da 

empresa, vendeu parte dessa fatia com a estreia do negócio na Bolsa. A CI&T é a 

primeira companhia brasileira em que o fundo investiu a fazer seu IPO nos EUA. Ontem, 

os papéis da empresa de tecnologia tiveram alta de 20,8%. 
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Bancos têm alta com PEC dos Precatórios (12/11/2021) 
Broadcast 

Papéis de bancos estiveram entre as maiores altas do Ibovespa, após as quedas 

recentes. O principal motivo para a mudança foi a aprovação da PEC dos Precatórios em 

segundo turno na Câmara. Caso o texto não passasse, o governo teria de voltar a 

negociar e elevar gastos. A PEC ainda depende de avaliação do Senado. Bradesco PN 

subiu 5,65%, maior alta entre seus pares. 

 

Guedes diz que economia vai desacelerar com a alta dos juros 
(12/11/2021) 
Reuters 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que a economia irá desacelerar, 

mas afirmou que isso é "normal" num contexto em que os juros básicos vão subir "um 

pouco" no combate à inflação. Guedes disse que a inflação vai surgir com força nos Estados 

Unidos, o que fará com que bancos centrais do mundo inteiro, incluindo o brasileiro, 

passem aperto. "Todo mundo vai ter que recuar, só que acho que Brasil tem dinâmica 

de investimentos, como se fosse a curva em S, investimento real disparando, então os 

juros vão subir, porque nós estamos freando, estamos desacelerando o crescimento", 

disse ao participar da conferência Itaú Macro Vision, organizada pelo Itaú Unibanco. 

“É  diferente do problema deles [EUA], o problema deles é que já estavam em 

desaceleração sincronizada, e, quando estão tentando um 'rebound' [retomada], a 

inflação vem com tudo, eles estão sem dinâmica de crescimento ", complementou. 

Em relação a PEC dos precatórios: "A primeira grande vantagem é que [a PEC] 

torna Orçamento exequível. A segunda grande vantagem, mais importante ainda, é que 

isso se estende para todo futuro previsível, ou seja, não vai haver mais sustos nos 

precatórios", afirmou ele. Questionado sobre a agenda do governo à frente, o ministro 

defendeu o esforço de se aprovar a PEC do Calote no Senado ainda em 2022. 

"Eu faria uma reforma administrativa agora na Câmara, tentaria 

aprovar Precatórios no Senado este ano ainda. O ano que vem temos Correios, temos 

Eletrobras, isso aí não tem problema nenhum você fazer em janeiro, fevereiro, março. 

O que você tem que aprovar agora são os programas sociais porque você tem que entrar 

rodando este ano, você não pode criar em ano eleitoral", afirmou. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/paulo-guedes/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/ciclo-atual-de-alta-de-juros-deve-ser-mais-agressivo-desde-2002.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/ciclo-atual-de-alta-de-juros-deve-ser-mais-agressivo-desde-2002.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/inflacao-nos-eua-atinge-maior-alta-em-30-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/inflacao-nos-eua-atinge-maior-alta-em-30-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/lideres-do-senado-cobram-tramitacao-mais-lenta-da-pec-dos-precatorios.shtml
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BNDES lucra R$ 11,3 bilhões no terceiro trimestre e anuncia 
dividendos (12/11/2021) 
Folha de São Paulo 
 

O BNDES  registrou lucro de R$ 11,3 bilhões no terceiro trimestre, alta de 29% em 

relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado foi impulsionado principalmente 

pela reversão de perdas com ações da Petrobras. No ano, o BNDES acumula lucro de R$ 

26,4 bilhões, alta de 93% em relação ao mesmo período de 2020, com forte impacto de 

vendas de ações de empresas como a própria Petrobras, a Vale e a Klabin. O banco 

anunciou a distribuição de R$ 8,6 bilhões referentes ao lucro do primeiro semestre. 

O principal impacto no lucro do trimestre foi uma reversão de R$ 5,5 bilhões em 

perdas estimadas com sua participação na Petrobras, que haviam sido provisionadas 

entre 2014 e 2016, com  a Operação Lava Jato. A carteira de crédito do banco cresceu 

1,8% em relação ao trimestre anterior, para R$ 446,3 bilhões. Os desembolsos de 

recursos cresceram 74%, para R$ 21,8 bilhões. Deste total, 43,8% foram para micro, 

pequenas e médias empresas. Nasser diz que as perspectivas de desembolsos para o fim 

do ano são positivas, mas lembrou que em 2020 o banco liberou grande volume de 

recursos para programas de apoio a empresas prejudicadas pela pandemia. Este ano, o 

BNDES já transferiu R$ 84,5 bilhões ao Tesouro, entre liquidações antecipadas e 

pagamentos de parcelas de empréstimos concedidos em gestões petistas, dividendos e 

tributos. Os R$ 8,6 bilhões em dividendos anunciados serão pagos no próximo dia 17. 

 

 

Os textos do conteúdo exposto neste informativo não são de autoria do 

Governo do Estado do Ceará. 

Assessoria de Comunicação – Sedet 

Fone: (85) 3444.2900 

www.sedet.ce.gov.br 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/bndes/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/com-venda-de-acoes-da-vale-bndes-lucra-r-87-bilhoes-no-terceiro-trimestre.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/operacao-lava-jato/
http://www.sedet.ce.gov.br/
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INDICADORES ECONÔMICOS E SOCIAIS 
 

Atualizado 03.11.2021 
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO PIB (JAN-DEZ) 

 2018 2019 2020* 2021** 

Ceará 1,45 2,67 -3,56 6,24 

Brasil 1,78 1,41 -4,06 5,02 

          

VALOR CORRENTE DO PRODUTO INTERNO BRUTO ANUAL (PIB) (R$ 
BILHÕES) (JAN-DEZ) 

 2018 2019 2020* 2021** 

Ceará 155,9 167,0 168,3 193,6 

Brasil 7.004,1 7.407,0 7.447,9 8.468,1 

          

PARTICIPAÇÕES PIB ANUAL 
(%) (JAN-DEZ) 

2018 2019 2020* 2021** 

PIB_CE/PIB_BR           2,23 2,25 2,26 2,29 

Participações População 
(%) 

          4,35 4,35 4,34 4,33 

Fonte: IBGE e IPECE.     Atualizado em 29/09/2021. 
Notas: (*) Valores estimados, sujeitos a revisão; (**) Valores projetados, sujeitos a revisão. 

 
 

ÍNDICE DA ATIVIDADE ECONÔMICA REGIONAL - VARIAÇÃO ACUMULADA (%) 

 2018 2019 2020 2021 

REGIÃO/ANO 
JAN-

AGO/18 
JAN-

DEZ/18 
JAN-

AGO/19 
JAN-

DEZ/19 
JAN-

AGO/20 
JAN-

DEZ/20 
JAN-

AGO21 

Ceará 1,58 2,02 2,15 2,36 -3,41 -1,88 4,26 

Nordeste 1,77 1,64 0,44 0,61 -3,14 -1,94 4,06 

Brasil 1,17 1,25 0,77 0,99 -5,65 -3,94 6,41 

  Fonte: Banco Central. 
  Nota: base: igual período do ano anterior  
 

CONTAS EXTERNAS DO CEARÁ (US$ MILHÕES) (JAN-SET) 

  2018 2019 2020 2021 Var (20 - 21) % 

Exportações 1.550,54 1.709,28 1.413,24 2.023,47 43,18 

Importações 1.993,16 1.780,01 1.788,24 2.442,26 0,37 

Saldo Comercial -442,62 -70,73 -375 -418,8 0,12 

Fonte: MDIC.  
 

ESTOQUE DO VOLUME DE CRÉDITO 
 2018 2019 2020 2021 (Até setembro) 

Brasil (R$ Tri) 3,26 3,48 4,02 4,43 

Ceará (R$ Bi) 71,32 76,77 87,14 96,47 

Fonte: Banco Central. 
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PRINCIPAIS ÍNDICES 

ATIVIDADE – CEARÁ 

 Variação Acumulada de Janeiro a Agosto 

    2018   2019 2020 2021  

Produção Física Industrial   0,1        1,7      -14,9 16,3 

Pesquisa Mensal de Serviços -8,3       -1,4      -15,5 10,6 

Vendas Mensais do Varejo Comum 3,1       -1,4      -10,9 0,6 

Vendas Mensais do Varejo Ampliado   3,6        3,0      -10,5 12,0 

Fonte: IBGE. 
Nota: base: igual período do ano anterior 
 
 
 

MERCADO DE TRABALHO - CEARÁ 

INDICADOR 2018.4 2019.4 2020.4 2021.2 

Desocupação (%) 10,1 10,1 14,4 15,0 

Nível de ocupação (%) 50,3 50,8 42,8 42,1 
          

População em idade de trabalhar 7.312 (100%) 7.410 (100%) 7.620 (100%) 7.600 (100%) 

Força de trabalho (mil) (a=b+c) 
4.088  
(56%) 

4.185  
(56%) 

3.808  
(50%) 

3.759  
(49%) 

    Ocupada (mil) (b) 3.676 3.762 3.260 3.196 

      Formal (mil) 1.630 1.702 1.534 1.474 

      Informal (mil) 2.046 2.060 1.726 1.722 

    Desocupada (mil) (c) 412 423 549 563 

Fora da Força de trabalho (mil) 3.224 (44%) 3.225 (44%) 3.812 (50%) 3.840 (51%) 

   Desalentados (mil) 328 358 466 441 
     

Rendimento médio, estimava 
real, de todos os trabalhos das 
pessoas ocupadas (em R$) 

1.525 1.685 1.656 1.605 

Fonte: IBGE (PNAD Contínua). 
 

 

ESTOQUE DE EMPREGO FORMAIS 

REGIÃO/ANO 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 
2021*          

(Até setembro) 

Ceará 1.542.759 1.443.365 1.464.948 1.471.704 1.509.818 1.523.692 1.599.068 

Nordeste 8.899.279 8.436.203 8.543.651 8.647.237 8.683.272 8.704.195 9.097.823 

Brasil 48.060.807 46.060.198 46.281.590 46.631.115 47.554.211 47.630.094 50.143.031 

                

CE/NE (%) 17,34 17,11 17,15 17,02 17,39 17,51 17,60 

CE/BR (%) 3,21 3,13 3,17 3,16 3,17 3,20 3,18 

NE/BR (%) 18,52 18,32 18,46 18,54 18,26 18,27 18,08 

Fonte: RAIS/ME e NOVO CAGED. 
* O estoque de empregos 2020: Estoque de empregos em 2019 + o saldo das contrações de 2020. 

** O estoque de empregos 2021: Estoque de empregos em 2019 + o saldo das contrações de 2020 e 2021. 
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Movimentação do emprego formal – Ceará – 1996 –Setembro/2021 
Ano Declarado  Admitidos  Desligados Saldo 

2021* 360.090 284.714 75.376 
2020* 372.280 358.406 13.874 
2019 372.926 363.380 9.546 
2018 376.722 357.097 19.625 
2017 365.964 371.270 -5.306 
2016 386.494 423.395 -36.901 
2015 461.644 497.486 -35.842 
2014 540.098 498.154 41.944 
2013 523.674 477.859 45.815 
2012 481.466 451.338 30.128 
2011 489.918 443.892 46.026 
2010 448.201 375.414 72.787 
2009 379.204 314.768 64.436 
2008 345.458 304.017 41.441 
2007 295.833 256.111 39.722 
2006 267.041 233.481 33.560 
2005 240.637 209.762 30.875 
2004 227.205 195.965 31.240 
2003 210.583 191.938 18.645 

Subtotal 6.887.370 6.382.431 523.584 

2002     30.831 
2001     17.081 
2000     17.779 
1999     5.823 
1998     -7.460 
1997     4.031 
1996     1.463 

Total     593.132 
Fonte: Ministério da Economia/ NOVO CAGED. 

 

ABERTURA/FECHAMENTO DE EMPRESAS NO CEARÁ (ACUMULADO DE JAN–SET) 

ESPECIFICAÇÕES 2018 2019 2020 2021 Var (20 - 21) % 

Abertura 53.923 64.624 65.338 85.966 31,57 

Fechamento 64.961 23.496 20.414 29.054 42,32 

Total  -11.038 41.128 44.924 56.912 26,69 
Fonte: JUCEC. 

 

PECEM - TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA (TONELADAS) 
(ACUMULADO DE JAN-SET) 

PERÍODO 2018 2019 2020 2021 Var (20 - 21) % 

  13.141.288 13.233.608 11.562.977 16.012.138 38,48% 
Fonte: CIPP 

 

CONSUMO (MWM) DE ENERGIA (ACUMULADO DE JAN-JUN) 

  2019 2020 2021 Var (20 - 21) % 

Ceará 5.819.946 5.367.621 6.189.444 15,31 
Fonte: ENEL Ceará/Departamento de Faturamento. 
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COMMODITIES
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PIB a preços de mercado - Taxa
acumulada em 4 trimestres (%) - Brasil
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MONITOR SOCIOECÔMICO ADECE
DEFINIÇÕES

Petroleo (US$): O petróleo Brent é um petróleo mais leve, negociado na Bolsa de Londres com produção no mar do norte da Europa e na Ásia. Ele é usado 
como preço de referência no mundo, isto é, quando você ouve ou lê uma notícia sobre o preço do barril de petróleo, o Brent é o mais citado. Ele é 
negociado em barril (159 litros).
 
Ouro (US$): Gold Futures (GC) são negociados na bolsa COMEX, que faz parte do CME (Chicago Mercantile Exchange) Group. Cada contrato Gold Futures 
(GC) padrão representa 100 onças troy de ouro, que é o peso de um tijolo de ouro.
 
Prata (US$): Os contratos futuros de prata representam 5.000 onças troy de prata e operam em dólares americanos por onça. ($/oz). Os preços dos 
contratos variam em movimentos de $0,05, sem limite por sessão e são negociados para os seguintes meses de expiração: janeiro, março, maio, junho, julho, 
agosto, setembro e dezembro.
 
Boi Gordo (R$): O futuro de boi gordo é um ativo financeiro negociado por meio da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa) da B3, e é utilizado 
como um meio de gestão de risco sobre as oscilações de preços dessa commodity, que é uma das principais do Brasil – país considerado um dos maiores 
exportadores de carne bovina do mundo. Cada contrato equivale à negociação de 330 arrobas líquidas – sendo que cada arroba líquida equivale a 15 quilos 
– oriundas do animal que tem essas características. Ou seja, cada contrato negocia o equivalente a 4.950 quilos desse ativo-objeto.
 
Boi Gordo (US$): O gado vivo é alimentado até o ponto de pesagem da colheita. Os contratos de gado vivo vêm com entrega física. Cada contrato futuro 
de gado vivo representa 40.000 libras com uma flutuação de preço mínima de $ 0,00025 por libra, ou $ 10 por tick. O contrato é negociado de segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 13h05, horário central (CT).
 
Onça troy: Unidade de peso do sistema troy, utilizada na pesagem de metais preciosos, equivale a 31,10349 gramas. Um quilograma equivale a 32,15 
onças-troy.
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