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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:  
29 ABRIL DE 2021 
 
- Receita afrouxa regras para mercadorias importadas transportadas a granel  
A Receita Federal resolveu facilitar o despacho aduaneiro de mercadorias importadas 
que entram no Brasil transportadas a granel (grãos e óleo), plantas, animais vivos, frutas 
frescas e outros produtos facilmente perecíveis.  

- APPLE vê impacto de US$ 4 BI a US$ 8 BI devido a restrições de fornecimento  
A Apple disse que vê as restrições de fornecimento causadas por interrupções 
relacionadas à covid-19 e a escassez de chips impactando seus negócios entre US$ 4 
bilhões e US$ 8 bilhões no trimestre atual.  

- Brasil cria 136 mil vagas de emprego formal em março, mas salários têm nova queda  
O país registrou a criação líquida de 136 mil empregos com carteira assinada em março.  

- Investidores querem usar títulos de dívidas do governo para pagar por ações da 
Eletrobras  
Enquanto trabalha na regulamentação da regra do encontro de contas para operações 
com precatórios, o Ministério da Economia vem recebendo consultas do mercado sobre 
o uso de ativos para dar como moeda de troca.  

- CAIXA anuncia pacotão de crédito imobiliário para agradar construtoras e mutuários  
A Caixa Econômica Federal anunciou um pacote de estímulos ao mercado imobiliário, 
setor que tem ajudado a puxar para cima o Produto Interno Bruto. 

- Contas do governo têm rombo de R$ 6,3 bi em março, pior resultado desde a 
pandemia 
As contas do governo central tiveram um resultado negativo de R$ 6,3 bilhões no mês 
de março, informou o Tesouro Nacional. 

- Ex-PicPay e Uber, Flavio Tonetto assume comando da Coinbase no Brasil 
A Coinbase, maior plataforma de criptoativos dos Estados Unidos listada em bolsa, 
contratou Flavio Tonetto Plein, ex-PicPay e Uber, para assumir o comando da empresa 
no Brasil.  

- Governo sobe tributo de bancos e instituições financeiras para bancar refis do 
simples 
O governo aumentou a tributação dos bancos para liberar o Refis (programa de 
parcelamento de débitos tributários) para os microempreendedores individuais, micro 
e pequenas empresas. 

- Alta do petróleo e do aço leva governo a rever custos dos projetos de concessão 
A alta das commodities desde o estouro da pandemia, em particular do petróleo e 
do aço, tem forçado o governo federal a rever os parâmetros financeiros dos leilões de 
concessão já em andamento. 

- Governo propõe retirar da meta fiscal operações que usam precatórios da União 
como moeda de troca  
Proposta é abater o impacto negativo de operações que envolvem o uso de precatórios 
como pagamento em negociações com o governo; sem isso, a meta de rombo das contas 
públicas deveria ser maior. 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/receita-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/brasil-america-do-sul
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/desemprego/
https://tudo-sobre.estadao.com.br/precatorio-judicial
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/contas-do-governo-tem-o-melhor-janeiro-desde-1997.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/por-que-o-preco-do-petroleo-esta-disparando-no-mundo-todo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/aco-deve-subir-mais-nos-proximos-anos-avalia-gerdau.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/inflacao-e-lucro-distante-desanimam-investidores-de-rodovias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/inflacao-e-lucro-distante-desanimam-investidores-de-rodovias.shtml
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Receita afrouxa regras para mercadorias importadas 

transportadas a granel (29/04/2022) 

O Estado de S.Paulo 

 
A Receita Federal resolveu facilitar o despacho aduaneiro de mercadorias 

importadas que entram no Brasil transportadas a granel (grãos e óleo), plantas, animais 

vivos, frutas frescas e outros produtos facilmente perecíveis. Entram na lista também 

mercadorias importadas pela administração pública direta e indireta do governo 

federal, Estados e municípios. 

A flexibilização ocorre num momento em que os servidores do órgão fazem, 

desde o início do ano, um movimento grevista para pressionar o governo a regulamentar 

um bônus de eficiência vinculado à produtividade e que funciona com uma adicional do 

salário. O movimento tem como marca principal as "operações-tartaruga", que afetam 

os despachos aduaneiros, sobretudo, nos portos. 

O importador desse grupo de mercadorias podia liberar a entrada no Brasil 

fazendo o registro antecipado da Declaração de Importação (DI) antes mesmo de os 

produtos chegarem ao território nacional. Mas a importação obrigatoriamente não 

poderia passar diretamente pelo canal verde, onde desembaraço da mercadoria é 

automático, dispensados o exame documental e a verificação física da mercadoria. 

 

APPLE vê impacto de US$ 4 BI a US$ 8 BI devido a restrições de 

fornecimento (29/04/2022) 
Broadcast 

 

A Apple disse que vê as restrições de fornecimento causadas por interrupções 

relacionadas à covid-19 e a escassez de chips impactando seus negócios entre US$ 4 

bilhões e US$ 8 bilhões no trimestre atual. Na teleconferência da empresa após publicar 

seu balanço, o diretor financeiro da Apple, Luca Maestri, disse que o impacto projetado 

é "substancialmente maior do que o que experimentamos durante o trimestre de 

março". 

Quando perguntado se as vendas perdidas são recuperáveis, o presidente-

executivo Tim Cook disse, de acordo com uma transcrição da Factset: "Acreditamos que 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/receita-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/brasil-america-do-sul


5 
 
 

há uma porcentagem que é recuperável e uma porcentagem que provavelmente não é 

onde alguém precisa de algo rapidamente". 

Maestri também disse que pausar todas as vendas na Rússia prejudicaria sua taxa 

de crescimento este ano em cerca de 1 ponto base na comparação anual. 

 

Brasil cria 136 mil vagas de emprego formal em março, mas 

salários têm nova queda (29/04/2022) 
Folha de S. Paulo 

 

O país registrou a criação líquida de 136 mil empregos com carteira assinada em 

março. Apesar do saldo positivo, os dados continuam mostrando desaceleração em 

relação ao ano passado e queda na média salarial dos contratados. 

Os dados foram divulgados por meio do Caged (Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados), apresentado nesta quinta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e 

Previdência. O saldo do mês resulta de 1,95 milhão de contratações e 1,81 milhão de 

desligamentos. 

O resultado é 11% menor do que em março de um ano antes. Em janeiro, o saldo 

já havia sido 38% menor do que em um ano antes e, em fevereiro, a queda tinha sido de 

17% no mesmo tipo de comparação. Para o ministério, a desaceleração em 2022 é 

natural após um 2021 de recuperação da economia. 

 

Investidores querem usar títulos de dívidas do governo para 

pagar por ações da Eletrobras (29/04/2022) 
O Estado de S.Paulo 

 

Enquanto trabalha na regulamentação da regra do encontro de contas para 

operações com precatórios, o Ministério da Economia vem recebendo consultas do 

mercado sobre o uso de ativos para dar como moeda de troca. Um dos interesses do 

mercado é em ações da União no âmbito da privatização da Eletrobras para abater 

precatórios. Apesar do interesse, o mercado aguarda a publicação da norma para 

garantir segurança jurídica às operações. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/desemprego/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/taxa-media-de-desemprego-recua-em-2021-mas-segue-acima-do-pre-pandemia.shtml
https://tudo-sobre.estadao.com.br/precatorio-judicial
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-economia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/privatizacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/eletrobras
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Em um primeiro momento da privatização da Eletrobras, ainda travada 

no Tribunal de Contas da União (TCU), haverá a diluição do capital acionário do governo. 

Depois, a União venderá as ações e, então, seria possível pagar com precatórios. Outra 

possibilidade é a própria Eletrobras adquirir precatórios para pagar a outorga devida à 

União, de R$ 25 bilhões. 

A regulamentação da norma é aguardada pelo mercado desde o início do ano e 

vem sendo trabalhada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e 

pelo Tesouro Nacional. Quando pronta, deve ser publicada por meio de um decreto. 

Segundo fontes da pasta, há ainda questões operacionais discutidas com a Advocacia-

Geral da União e com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que podem, no limite, 

empurrar a publicação da norma para 2023. 

 

CAIXA anuncia pacotão de crédito imobiliário para agradar 

construtoras e mutuários (29/04/2022) 
Broadcast 

 

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira, 28, um pacote de 

estímulos ao mercado imobiliário, setor que tem ajudado a puxar para cima o Produto 

Interno Bruto (PIB) e que também representa uma base de apoio importante para o 

governo de Jair Bolsonaro. 

O foco está na reformulação do Plano Empresário, linha de financiamento 

destinada à construção pelas empresas, conforme antecipado mais cedo 

pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Esta modalidade 

de crédito encolheu neste ano, ao contrário dos empréstimos para pessoas físicas, que 

tiveram uma alta relevante. 

O banco estatal liberou R$ 21,4 bilhões em financiamentos para a compra e a 

construção de imóveis no primeiro trimestre de 2022, considerando apenas as 

operações que utilizam recursos originários da caderneta de poupança. O montante foi 

32% maior do que no mesmo período do ano passado. 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/tcu-tribunal-de-contas-da-uniao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/uniao-federal-governo-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tesouro-nacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/agu-advocacia-geral-da-uniao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/agu-advocacia-geral-da-uniao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cnj-conselho-nacional-de-justica
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Contas do governo têm rombo de R$ 6,3 bi em março, pior 

resultado desde a pandemia (29/04/2022) 
Folha de S. Paulo 

 

As contas do governo central —que incluem o Tesouro Nacional, a Previdência e 

o Banco Central— tiveram um resultado negativo de R$ 6,3 bilhões no mês de março, 

informou o Tesouro Nacional nesta quinta-feira (28). 

O resultado demonstra que o governo gastou mais do que arrecadou no mês 

passado. Foi o pior dado para março desde 2020, já descontado o efeito da inflação. 

Apesar do déficit no mês, as contas públicas ficaram no azul no primeiro trimestre 

do ano, com um saldo positivo de R$ 49,6 bilhões, graças a um superávit expressivo no 

mês de janeiro. 

 

Ex-PicPay e Uber, Flavio Tonetto assume comando da Coinbase 

no Brasil (29/04/2022) 
O Estado de S.Paulo 

 

A Coinbase, maior plataforma de criptoativos dos Estados Unidos listada em bolsa, 

contratou Flavio Tonetto Plein, ex-PicPay e Uber, para assumir o comando da empresa 

no Brasil. Tonetto será o country manager da operação da empresa norte-americana e, 

ao lado de Marcello Azambuja, ficará encarregado de desenvolver o projeto da Coinbase 

para se tornar  líder na América Latina. Uma das estratégias para isso envolve 

negociações para aquisição da 2TM, dona do Mercado Bitcoin. Paralelamente, com a 

chegada de Tonetto, a Coinbase iniciou contratações de engenheiros, designers e 

diretores de pagamentos. 

Anteriormente, Tonetto estava à frente do PicPay Store, plataforma aberta para 

empresas criarem seus próprios apps. No Uber, foi responsável pelos negócios do Uber 

Eats. 

Até então, Marcello Azambuja tocava as atividades da Coinbase no Brasil com foco 

no desenvolvimento dos sistemas digitais para conexões da empresa com clientes e 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/contas-do-governo-tem-o-melhor-janeiro-desde-1997.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/inss
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/banco-central/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/banco-central/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/inflacao/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/contas-do-governo-tem-o-melhor-janeiro-desde-1997.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/contas-do-governo-tem-o-melhor-janeiro-desde-1997.shtml
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meios de pagamento. Antes da Coinbase, Azambuja foi diretor global de engenharia do 

Uber. 

 

Governo sobe tributo de bancos e instituições financeiras para 

bancar refis do simples (29/04/2022) 
Broadcast 

 

O governo aumentou a tributação dos bancos para liberar o Refis (programa de 

parcelamento de débitos tributários) para os microempreendedores individuais (MEIs), 

micro e pequenas empresas. 

Medida Provisória (MP) publicada nesta quinta-feira, 28, em edição extra 

do Diário Oficial da União elevou de 20% para 21% a Contribuição Social sobre Lucro 

Líquido (CSLL) dos bancos. A alíquota da CSLL para as instituições financeiras não 

bancárias sobe de 15% para 16%. 

O aumento da tributação entrará em vigor a partir de agosto deste ano (primeiro 

dia do quarto mês subsequente ao da publicação da MP). O prazo é necessário porque 

o aumento da carga tributária precisa obedecer o princípio da noventena (90 dias) para 

começar a vale. A carga tributária mais alta valerá até 31 de dezembro de 2022. 

 

Alta do petróleo e do aço leva governo a rever custos dos 

projetos de concessão (29/04/2022) 
Folha de S. Paulo 

 

A alta das commodities desde o estouro da pandemia, em particular do petróleo e 

do aço, tem forçado o governo federal a rever os parâmetros financeiros dos leilões de 

concessão já em andamento. 

A afirmação foi feita nesta quinta (28) pela secretária de Fomento, Planejamento 

e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, Natália Marcassa, em seminário sobre 

investimentos público-privados de longo prazo, organizado pela Fiesp (Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo) e pelo TCU (Tribunal de Contas da União), na sede da 

federação, em São Paulo. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/por-que-o-preco-do-petroleo-esta-disparando-no-mundo-todo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/aco-deve-subir-mais-nos-proximos-anos-avalia-gerdau.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/inflacao-e-lucro-distante-desanimam-investidores-de-rodovias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/inflacao-e-lucro-distante-desanimam-investidores-de-rodovias.shtml
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"O aumento nos insumos asfálticos foi da ordem de 43%. E o aumento do aço, da 

ordem de 36%. Com isso, a partir de janeiro, tivemos de remodelar os nossos projetos, 

já captando esses custos", diz a secretária. 

 

Governo propõe retirar da meta fiscal operações que usam 

precatórios da União como moeda de troca (29/04/2022) 
O Estado de S.Paulo 

 

O governo propôs ao Congresso retirar da meta fiscal do ano que vem o impacto 

negativo nas finanças públicas das operações de “encontro de contas” do pagamento 

dos precatórios, dívidas judiciais que a União é obrigada a bancar depois de 

condenações na Justiça. 

A proposta foi incluída no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 

2023, enviado ao Congresso há duas semanas, que prevê um rombo de até R$ 65,9 

bilhões nas contas do governo federal. 

Sem o abatimento dos acordos no Orçamento, essa previsão de rombo teria de 

ser maior para acomodar o impacto dessas operações, já que não se sabe de antemão 

qual será o seu alcance. 

 

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

Governo do Estado do Ceará. 
Assessoria de Comunicação – ADECE 

Fone: (85) 3108.2700 
www.adece.ce.gov.br 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/congresso-nacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/precatorio-judicial
https://tudo-sobre.estadao.com.br/uniao-federal-governo-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/justica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ldo-lei-de-diretrizes-orcamentarias
https://tudo-sobre.estadao.com.br/orcamento-federal-brasil
http://www.adece.ce.gov.br/

