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NOTÍCIAS ECONÔMICAS:  23 DE DEZEMBRO 
 

Câmara aprova texto-base de projeto que abre caminho para conta em 

dólar no Brasil  

Folha de São Paulo 

A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto de lei que faz uma série de 

alterações no mercado cambial brasileiro e abre caminho para que pessoas físicas mantenham 

contas em moeda estrangeira, como dólar, no Brasil. As propostas de mudança ao texto serão 

votadas no próximo ano. Só então o texto segue para o Senado. O texto é uma das prioridades 

do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.  

O projeto de lei, enviado pelo Executivo em outubro de 2019, aumenta a autonomia do 

Banco Central para regular o mercado de câmbio. O projeto era uma das apostas do BC para o 

primeiro trimestre deste ano, mas a pandemia do coronavírus atrasou votações. A atual 

legislação cambial está dispersa em mais de 40 leis e outros dispositivos, e busca adaptar o Brasil 

às recomendações da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico). 

O relator do texto, o deputado Otto Alencar Filho (PSD-BA), qualificou o projeto de 

sólido e consistente com as melhores práticas internacionais e afirmou que trará 

“aperfeiçoamentos significativos” ao mercado cambial. “A legislação cambial brasileira pode ser 

diagnosticada como dispersa, complexa, anacrônica e prejudicial à competitividade do país no 

exterior”, afirmou. “Muitos detalhes com características administrativas são tratados em 

normativos legais de complexa alteração e que poderiam estar  em normas infralegais.” 

Após a aprovação na Câmara e no Senado e a sanção do presidente Bolsonaro, a 

autoridade monetária precisará aprovar regulamentação própria para o segmento. Antes da 

pandemia, a expectativa do BC era publicar regulamentação ainda em 2020. 

O texto possibilita que o Banco Central edite regulamentação para que pessoas físicas 

possam manter contas em moeda estrangeira no Brasil. Hoje, só é possível manter conta em 

moeda estrangeira em algumas situações, como no caso de embaixadas, consulados, corretoras 

de câmbio e agências de turismo. 

Otto Alencar Filho ressalta que a possibilidade de abertura de conta em moeda 

estrangeira no país é autorizada desde 1957. “São muitos os países e, em sua maioria, todos eles 

têm a possibilidade de abertura e o Brasil é um dos mais restritivos do mundo nessa questão da 

abertura de contas em moeda estrangeira só perdendo para Cuba”. Como o projeto só dá 
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poderes ao Banco Central para regular contas em moeda estrangeira, não há uma definição de 

como ficaria a garantia do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) nos depósitos do tipo. 

O projeto traz outras mudanças ao mercado de câmbio. Retira, por exemplo, a proibição 

de que bancos estrangeiros que possuam conta em reais no país façam pagamentos no exterior. 

Atualmente, a instituição só pode usar a conta para fazer pagamentos no Brasil. 

O relator incluiu no texto dispositivo para estabelecer que contas em reais de 

estrangeiros deverão ter o mesmo tratamento daquelas em reais de titularidade de brasileiros. 

O texto simplifica a entrada de investidores estrangeiros. Hoje, quem mora fora e quer 

aplicar na Bolsa ou em títulos públicos brasileiros precisa fazer o registro de capitais estrangeiros 

no BC, o que aumenta a burocracia e custa caro. 

A lei não será aplicada a operações de compra ou venda de moeda estrangeira em 

espécie no Brasil entre pessoas físicas, no valor de até US$ 500 ou equivalente em outras 

moedas. A nova legislação também poderá beneficiar importadores e exportadores. O projeto 

retira restrições como exigência de que bancos brasileiros só financiem importação se o produto 

entrar no país e a proibição de que empresas estrangeiras que importam bens produzidos no 

Brasil não possam ser financiadas diretamente no exterior por instituição bancária brasileira. 

O projeto não entra na condução da política cambial, que, hoje, é flutuante. 

 

Prévia da inflação vai a 1,06% neste mês, o maior nível em 5 anos 

Broadcast 

A prévia da inflação oficial no País subiu 1,06% em dezembro, o maior resultado para o 

mês desde 2015, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) do 

IBGE. Houve pressão dos alimentos e alta da energia elétrica, passagem aérea e combustível. 

O resultado ficou abaixo da expectativa mediana de 1,16% apontada pelo mercado 

financeiro ouvidos pelo Broadcast. No ano, o IPCA-15 fechou em 4,23%, um pouco acima da 

meta de 4% do Banco Central, mas com folga dentro da margem de tolerância de até 5,5%. 

Segundo Marcio Milan, analista da Tendências Consultoria Integrada, o IPCA fechado de 

dezembro deve trazer uma aceleração em relação ao resultado do IPCA-15. “O índice deve 

continuar sendo pressionado por um conjunto de fatores no fechamento do mês. Por um lado, 

os preços de energia devem acelerar mais, dado o impacto maior da mudança de bandeira 

tarifária para patamar vermelha dois. Os preços de combustíveis também devem continuar 

exercendo pressões de alta sobre o índice neste mês, em linha com o repasse dos reajustes 
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efetuados recentemente. Em contrapartida, os preços de alimentos devem subir menos em 

relação ao IPCA-15, trazendo algum alívio para o índice.” 

Em dezembro, os aumentos nos itens energia elétrica, carnes, passagem aérea e 

gasolina responderam por mais da metade da inflação do mês. A conta de luz subiu 4,08%, 

pressionada pela entrada em vigor da bandeira tarifária vermelha patamar 2, com acréscimo de 

R$ 6,243 a cada 100 quilowatts-hora. 

Para o economista-chefe da AZ Quest, André Muller, os resultados do IPCA-15 

corroboram que o choque sobre a inflação é temporário. Depois da divulgação, Muller reduziu 

a projeção para o IPCA de 2020, de 4,45% para 4,36%. 

Um ponto crucial do IPCA-15 de dezembro foi o aumento mais brando que o esperado 

em Educação. Havia uma expectativa de recomposição maior dos descontos dados pelas escolas 

ao longo do ano devido ao impacto provocado pela crise da pandemia de covid-19.  

 

Licitação da Cedae sem operador acirra discussões 

O Estado de S. Paulo 

A possibilidade de o BNDES fazer com que a concessão da Cedae, a companhia de água 

e esgoto do Rio, aconteça sem a necessidade de um operador especializado tem acirrado os 

debates no setor. O governo tem pressa tanto para fazer caixa e equilibrar o Orçamento quanto 

para levar adiante o programa de desestatizações. Atrair fundos de investimento, que têm 

dinheiro sobrando com a grande liquidez, seria garantir o martelo batido nesse e em outros 

leilões. Em um dos lados das discussões, especialistas dizem que as empresas da área não têm, 

sozinhas, capacidade de investimento para universalizar o saneamento do País. De outro, há 

quem veja ameaça à qualidade dos serviços se não houver a identificação do operador no 

consórcio. O edital de concessão da Cedae ainda não foi publicado, mas a ausência de um 

operador já aparece na consulta pública. Se for esse o modelo, será a primeira vez que um 

serviço público será concedido sem o nome do operador. A expectativa é que outras disputas 

sigam o mesmo modelo. Entre elas, de aeroportos e ferrovias, também previstos para 2021. 

Para o BNDES, a atração de fundos de investimento aos leilões amplia a concorrência. 

“O objetivo fundamental é abrir o mercado de infraestrutura brasileiro”, disse o diretor de 

Infraestrutura, Concessões e PPPS do BNDES, Fabio Abrahão. “Não exigir que seja apontado o 

operador no consórcio tem por intenção atrair mais competidores e aumentar a concorrência, 

mas a condição é a que o fundo tenha experiência naquele ativo.” Segundo ele, caberá aos 

editais conterem as qualidades técnicas para atender à concessão.  
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Fintech no mercado de precatórios 

O Estado de S. Paulo 

A Balko, fintech de investimentos alternativos completou em poucas horas sua quarta 

rodada de captação. Foram R$ 2,8 milhões conseguidos junto a pessoas físicas que estão 

diversificando carteiras. Os recursos captados são investidos em precatórios federais – decisões 

judiciais ganhas contra a União. Esse tipo de ativo é normalmente operado por gestoras que 

atendem a clientes institucionais. A proposta da Balko é “democratizar” o acesso aos produtos. 

A expectativa de rentabilidade aos investidores da rodada de dezembro é de 17,6% ao 

ano. O volume captado foi 75% maior que o levantado em novembro. Somadas, as quatro 

rodadas captaram R$ 5,7 milhões de pessoas físicas. Os aportes dos investidores variaram entre 

R$ 5 mil e R$ 200 mil. 

 

Mercado de Fusões e Aquisições 

Broadcast 

Depois de um ano quente para fusões e aquisições, o movimento deve seguir em alta 

em 2021. Apenas a JK Capital, que presta assessoria na área, tem mais de 50 operações em 

andamento, em oito setores. Algumas estão em fase de auditoria e investigação, a chamada due 

diligence, quando acontece a assinatura e fechamento da operação. 

A expectativa da JK Capital é que as transações sejam anunciadas no primeiro trimestre. 

Em 2020, a assessoria esteve em 12 negócios, que giraram R$ 1,5 bilhão. 

 

Vendas Diretas e Catálogo Virtual Interativo 

Broadcast 

A pandemia acelerou a transformação digital também das empresas de vendas diretas 

que tinham na tradicional de revista de papel e, depois, em sites sua vitrine. Há um mês, a 

Hinode lançou um catálogo virtual interativo. Teve 12 milhões de consultas e R$ 5 milhões em 

vendas. O cliente escolhe produtos e envia a lista de compras para o celular do consultor de 

vendas, via Whatsapp. O valor médio de cada compra por cliente foi de R$ 214. 

O objetivo da nova ferramenta, segundo Liana Moreira, diretora de marketing da Hinode 

é criar uma alternativa de trabalho remoto para os 651 mil consultores da empresa. O grupo 

brasileiro, que também atua na Bolívia, Colômbia, Equador, México e Peru, deve fechar este ano 

com faturamento de R$ 1,9 bilhão. O Brasil responde por 70% das vendas. 
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Crítico à reforma tributária, setor de serviços vê sucessão de Rodrigo Maia 

com apreensão  

Folha de São Paulo 

Crítico dos principais projetos de reforma tributária que estão em tramitação no 

Congresso, o setor de serviços vê com apreensão a disputa pela presidência da Câmara em 2022. 

Entre os nomes estão os de Baleia Rossi (MDB-SP), autor da PEC-45, proposta que unifica o 

pagamento de cinco impostos, e o de Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da comissão mista que 

trata do assunto. João Diniz, presidente da Cebrasse (Central Brasileira do Setor de Serviços), diz 

que o projeto de Rossi aumenta tributos e ameaça empregos no setor. Também afirma que suas 

considerações não têm sido ouvidas por Ribeiro. “Não torcemos por candidatos apologistas 

dessa proposta.” 

 

CPF como documento único 

Folha de São Paulo 

Os deputados aprovaram ainda um projeto que estabelece que o CPF é suficiente para 

identificação do cidadão em bancos de dados de serviços públicos. O número deve constar nos 

cadastros e documentos de órgãos públicos, do registro civil de pessoas naturais ou conselhos 

profissionais. O texto indica ainda que o CPF passará a ser o único documento para que o cidadão 

tenha acesso a informações e serviços, direitos e obrigações ou obtenção de benefícios perante 

os órgãos e entidades federais, estaduais e municipais ou serviços públicos delegados. 

 

Terceira fase do Pronampe 

Folha de São Paulo 

A Câmara também aprovou a terceira fase do Pronampe (Programa Nacional de Apoio 

às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), programa de crédito para microempresas e 

empresas de pequeno porte. O texto segue para sanção. 

O programa foi criado inicialmente para auxiliar empresas em dificuldades durante o 

período de pandemia do novo coronavírus.  O projeto de autoria do senador Jorginho Mello (PL-

SC) prevê a abertura de linhas de créditos para os empresários, que serão concedidas por 

bancos, bancos de desenvolvimento, cooperativas de crédito. O governo federal, por sua vez, 

vai disponibilizar recursos para garantir essas operações de crédito. Estão previstos nessa etapa 
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do programa aportes de R$ 10 bilhões. Nas duas fases anteriores do Pronampe, foram 

destinados R$ 28 bilhões para o FGO (Fundo Garantidor de Operações). 

O Pronampe é destinado para microempresas, com faturamento de até R$ 360 mil por 

ano e para empresas de pequeno porte, com faturamento de R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões. As 

empresas podem contratar crédito em até 30% do seu faturamento anual. 

A carência para o início dos pagamentos é de seis meses, condição prevista nas etapas 

anteriores e mantida no projeto aprovado pelos senadores. Os pagamentos podem ser 

parcelados e devem ser quitados em um prazo de 36 meses - período que inclui a carência. 

 

 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho

Fone: (85) 3444.2900
www.sedet.ce.gov.br



MERCADOS E ÍNDICES  
DADOS SELECIONADOS 

 

 
DADOS DEMOGRÁFICOS 

  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Densidade demográfica 56,76 hab/km2   22,43 hab/km2   
Área 148.894 Km2 - 8.510.295.914 Km2   
População 9.187.103 57.374.243 211.755.692   

INDICADORES SOCIAS 
  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Índice de GINI: 0,6193 0,6277 0,6086   
Renda domiciliar per capita R$ 942,00 - R$ 2.398,00   
Expectativa da Vida 74,1     2017 
IDH 0,68 (17º no Brasil) - - 2010 

DADOS ECONÔMICOS 
  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

Meta de Inflação - - 4% a.a 2020 
- - 3,75% a.a 2021 

Meta Selic - - 2% a.a 2020 
- - 2,75% a.a 2021 

PIB        R$ 156,1 BI - R$ 6,90 TRI 2020 
Saldo da Balança Comercial (Em Mi US$) -42,5  5.472,6 Out/2020 
Volume de Crédito     R$ 3,872 TRI Out/2020 

MERCADO DE TRABALHO 
  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Desocupação (%)* 14,1 17,9 14,6 3 TRI 2020 
Nível de Ocupação (%) 40,7 38,9 47,1 3 TRI 2020 
Força de Trabalho (mil) 4.142 8.404 - 3 TRI 2020 
    Ocupada (mil) 3.675 7.418 - 3 TRI 2020 
    Desocupada (mil) 467 986 - 3 TRI 2020 
Fora da Força de Trabalho (mil) 3.213 5.512 - 3 TRI 2020 

Abertura/Fechamento de Empresas - Jan-Out 2020 
  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Abertura 73.880 - - 2020 
Fechamento 22.788     2020 
Saldo 51.082 - - 2020 

 Bolsa, Moeda e Commodities    
 30/11/2020 Dia(%) Mês (%) Ano (%) 
Ibovespa (em pontos ) 108,893 -1,52 15,90 -5,84 
Petróleo- Brent (US$/Barril) - 1°futuro 47,59 -1,22 27,04 -27,89 
Real – BRL/US$ 5,36 0,41 -6,71 32,97 

Elaboração Sedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICADORES MENSAIS SELECIONADOS - JANEIRO A NOVEMBRO 2020 

 

Elaboração: CAPEF – Gerência de Investimentos 

 


