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NOTÍCIAS ECONÔMICAS:  31 DE DEZEMBRO 
 

Decreto destrava até R$ 5 bi em saneamento 
Cidades que não formarem blocos têm até 2022 para captar recursos de água e esgoto 

O Estado de S. Paulo 

Cidades brasileiras que não estejam organizadas em blocos conseguirão 

acessar recursos da União ou de financiamentos de bancos federais para investir 

na exploração de serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de 

esgoto, limpeza urbana e reciclagem de lixo até 31 de março de 2022. 

A regra de transição está no decreto publicado, pelo presidente Bolsonaro 

que regulamenta o apoio técnico e financeiro da União para os municípios se 

adaptarem ao novo marco legal do saneamento. Esses critérios devem destravar 

R$ 5 bilhões de recursos públicos que ficaram represados desde a sanção do 

marco. Isso porque o texto define que o governo ou bancos públicos federais só 

irão desembolsar dinheiro para as cidades que tenham aderido à prestação 

regionalizada – quando um grupo de municípios se organiza para contratar a 

mesma empresa que irá operar os serviços de água e esgoto, por exemplo. 

A medida foi pensada para incentivar a formação dos blocos e unir o 

chamado “filé com osso”, o que possibilita que a iniciativa privada também preste 

serviços em cidades menos atrativas financeiramente. Uma regra de transição 

era necessária porque a reunião dessas cidades não é feita no curto prazo. O 

decreto precisaria prever, portanto, critérios tanto para o Executivo não deixar os 

municípios desassistidos enquanto os blocos são formados, como para 

destravar os recursos que ficaram suspensos em razão do novo marco legal. 

O ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, comentou que 

esse impasse envolveria recursos de R$ 5 bilhões. Esses valores, no entanto, 

não são apenas do orçamento geral da União. Recursos financiados por bancos 

como Caixa Econômica e BNDES também ficaram travados. Ou seja, o problema 

afetou não somente o repasse direto aos municípios, mas também o crédito de 

empresas privadas que já atuam em cidades brasileiras. 

O decreto também prevê que a regionalização não será exigida para esse 

tipo de repasse ou financiamento quando o contrato de concessão ou parceria 
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público-privada já estiver licitado ou submetido à consulta pública, ou ainda 

quando é objeto de estudos já contratados pelas instituições financeiras federais 

antes da publicação do decreto. Além disso, a regra da regionalização não valerá 

para os recursos alocados por emenda parlamentar na modalidade de 

transferência especial. 

O ato regulamenta ainda o conceito de regionalização, para que 

consórcios públicos atuais de municípios e gestões associadas também possam 

ser enquadrados na lei, sob alguns critérios. Esses formatos só poderão ser 

reconhecidos como unidades regionais ou blocos de referência quando não 

abrangerem municípios integrantes de regiões metropolitanas e não 

prejudicarem a viabilidade econômico-financeira da universalização e da 

regionalização da parcela residual de cidades no Estado. 

A ideia, como mostrou a reportagem, é vedar que apenas municípios de 

perfil economicamente viáveis (os “filés”) se unam e deixem de fora as cidades 

menos rentáveis financeiramente. De acordo com o decreto, a exigência de 

prestação regionalizada estará cumprida em caso de região metropolitana, 

aglomeração urbana ou microrregião; de unidade regional de saneamento 

básico; e de bloco de referência. 

Entre as atividades que a União poderá dar assistência, condicionada à 

disponibilidade orçamentária, estão a definição das unidades regionais; 

elaboração ou atualização dos planos municipais ou regionais de saneamento; 

modelagem da prestação dos serviços; elaboração ou atualização das normas 

de regulação e fiscalização; elaboração de edital e leilão para concessão dos 

serviços ou para a venda do controle da estatal prestadora, entre outros. 

 

Investidores de private equity põem foco em projetos 
sustentáveis no País 
O Estado de S. Paulo 

Liquidez continua sendo a palavra de ordem no mercado financeiro, e no 

segmento de private equity o fenômeno é o mesmo. A diferença é que, para 

esses gestores com cacife para grandes investidas e negócios bilionários, a 

demanda por projetos de impacto social e ambiental tem carimbado o dinheiro. 

“ESG (meio ambiente, responsabilidade social e governança, na sigla em inglês) 
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é tendência latente no private equity”, diz Cristiano Boccia, sócio do Bela Vista 

Investimentos, fundo que administra cerca de US$ 100 milhões. E não são só 

novas empresas que têm  discurso alinhado a esses ideais. Grupos tradicionais 

também dão passos para captar novos recursos. É o caso da Wessel, empresa 

que produz hambúrgueres e cortes especiais de carne, que viu um de seus 

donos, Istvan Wessel, de 74 anos, se juntar à filha, Titi Wessel, para lançar uma 

startup de hambúrgueres feitos de plantas. A ideia conquistou o fundo Bela Vista, 

que investiu no negócio. Segundo Boccia, a vantagem de investir em negócios 

do tipo é pragmática: encontrar “empresas mais sólidas e que geram mais 

retorno”. 

Para o diretor da gestora de private equity Signal Capital, Ricardo 

Fernadez, projetos que respeitam critérios de ESG trazem menos risco para a 

carteira. “Tem muita gente se movimentando para isso, para investir em projetos 

de impacto em saúde, comunicação e saneamento, por exemplo”. Ele diz que o 

movimento vem tanto de novas empresas quanto de projetos em empresas já 

tradicionais, que passaram a perceber a importância do tema. 

 “A gente sabe que tem bolso, o que falta é produto. Toda vez que chega 

demanda com apelo de impacto e ESG temos dado atenção adicional para ver 

se se encaixa como produto vendável para investimento”, diz Guilherme Avila, 

responsável pela área de investment banking da XP. Ele diz que praticamente 

todas as companhias com as quais conversou nos últimos meses para abertura 

de capital têm destacado movimentos de sustentabilidade em seus planos. 

A diretora executiva de ESG e Desenvolvimento de Negócios da XP, 

Marta Pinheiro, diz que o maior interesse dos investidores de private equity em 

sustentabilidade, impacto social e governança se deve ao acesso à informação 

que esse público tem. Investidores de varejo ainda não conhecem tão bem esses 

critérios e seus benefícios, além de terem receio de que a liquidez mais baixa de 

alguns desses ativos retenha uma parcela significativa de seus recursos. “O 

conhecimento sobre essas práticas foi mais difundido neste ano”, diz. Ela cita 

outras companhias antigas que têm buscado se transformar. “Ambev é um caso 

de empresa que tem buscado inovação, startups e mudanças nos processos 

produtivos; Klabin e Suzano também estão olhando para um manejo sustentável. 

São algumas empresas com as quais conversamos”. 
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O 2020 das startups 
O Estado de S. Paulo 

O ano de 2020 foi um marco na história do ecossistema brasileiro de 

startups: com o isolamento social e a necessidade de digitalização, as empresas 

de inovação viram seus negócios acelerarem em poucos meses o que estava 

previsto para anos. 

Entre janeiro e novembro, as startups brasileiras levantaram US$ 2,87 

bilhões em aportes, de acordo com dados da empresa Distrito, que mapeia o 

setor – o acumulado já supera o volume de investimentos realizados no período 

em 2019, que foi de US$ 2,78 bilhões. 

Para especialistas, a pandemia impulsionou principalmente os setores de 

logística, saúde, educação e serviços financeiros. Duas empresas dessas áreas 

atingiram a avaliação de mais de US$ 1 bilhão em plena pandemia: a Vtex, que 

ajuda grandes marcas a criarem e manterem suas lojas online, e a fintech 

Creditas. 

Por outro lado, também houve desafios. No início da pandemia no Brasil, 

em março, o cenário congelou. E alguns negócios que dependiam do mundo 

físico foram afetados ao longo de todo o ano.  

 

Serão creditados R$ 2,489 bi para 19 Estados e DF, referentes à 
Lei Kandir 
Broadcast 

O governo federal vai transferir, R$ 3,119 bilhões para Estados e 

municípios que já assinaram a declaração de renúncia às ações judiciais que 

questionam os repasses da Lei Kandir, que compensava os entes federativos 

pela isenção de ICMS sobre exportações.  

O STF homologou em maio um acordo entre União, Estados e municípios 

para pôr fim ao impasse histórico. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei 

que regulamenta os repasses. 

O acordo prevê repasses de R$ 58 bilhões até 2037, sendo que, nos 

primeiros 11 anos, o repasse será de R$ 4 bilhões, decrescendo nos períodos 

seguintes - R$ 500 milhões anuais. Além disso, haverá um repasse adicional de 
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R$ 4 bilhões quando houver o pagamento do bônus de assinatura do leilão das 

áreas de Atapu e Sépia, na área da cessão onerosa.  

Os pagamentos a serem feitos contemplam os entes que assinaram as 

declarações de renúncia até o dia 30 de dezembro às 11h. Serão creditados R$ 

2,489 bilhões para 19 Estados e Distrito Federal (de um total de R$ 3 bilhões 

previstos) e R$ 630,4 milhões a 3.851 municípios (de um total de R$ 1 bilhão 

previsto).  

Estados e municípios que renunciarem a ações após 11h do dia 30 de 

dezembro receberão os recursos em janeiro de 2021. Os recursos são livres e 

podem ser gastos em 2021. O secretário especial de Fazenda do Ministério da 

Economia, Waldery Rodrigues, disse que o acordo é um "avanço institucional 

gigantesco" e representa uma virada de página sobre o tema. 

 

Mesmo com venda de dólares, BC mantém intacto 'seguro 
contra crise' 
Broadcast 

O Brasil entrará em 2021 com um "seguro contra crises" praticamente 

igual ao visto no fim do ano passado. Apesar de ter vendido dólares nos últimos 

meses ao mercado financeiro, para segurar a cotação da moeda americana, o 

Banco Central manteve o nível das reservas internacionais após os piores 

momentos da crise provocada pelo novo coronavírus. Depois de encerrar 2019 

com reservas de US$ 356,88 bilhões, a instituição registrava montante até um 

pouco maior no início de dezembro: US$ 356,93 bilhões.  

O nível das reservas foi mantido apesar de, no auge da crise, o BC ter 

feito operações de montantes consideráveis para conter o dólar. Apenas em 

março, a instituição despejou US$ 10,67 bilhões das reservas internacionais no 

mercado financeiro. Em abril, foram mais US$ 6,59 bilhões. De março a 

novembro, o montante total somou US$ 24,24 bilhões.  

Os recursos serviram para que os investidores internacionais, 

preocupados com o andamento da pandemia, pudessem desfazer posições no 

Brasil e remeter recursos para fora. Na prática, com essas operações, o BC 

evitou que o dólar subisse ainda mais ante o real, o que poderia provocar um 

descontrole geral no mercado. 
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Embora o BC tenha "queimado" US$ 24,24 bilhões de março a novembro, 

o nível das reservas se manteve próximo do visto no fim do ano passado e pouco 

abaixo do registrado em fevereiro (US$ 362,46 bilhões), antes do acirramento da 

pandemia.  

Isso é justificado pela composição das reservas. Atualmente, cerca de 

90% das reservas internacionais do Brasil são formadas por títulos de outros 

países - como os Treasuries norte-americanos. Com a crise econômica 

provocada pelo novo coronavírus, houve valorização desses títulos ao longo dos 

meses. Na prática, as reservas internacionais do Brasil se sustentaram porque 

os Treasuries em sua carteira ganharam valor.  

"O PU do Treasury subiu muito", explica José Faria Júnior, diretor da 

Wagner Investimentos. O PU corresponde ao "preço unitário" e, na prática, 

representa o valor do título. O PU sempre tem relação inversa com a taxa do 

título. Assim, quando a taxa de juros do Treasury cai, o preço unitário sobe.  

Ainda assim, conforme o economista, a situação das reservas não 

preocupa, porque o País segue como credor internacional - ou seja, seu nível de 

reservas está acima da dívida externa. De fato, os dados mais recentes do BC 

mostram que, no fim de outubro, a dívida externa bruta somava US$ 307,44 

bilhões. Na mesma época, as reservas estavam na casa dos US$ 354,55 bilhões 

- uma diferença de US$ 47,11 bilhões.  

Mesmo quando as reservas atingiram US$ 339,32 bilhões, em abril deste 

ano, na esteira das atuações do BC no câmbio, o montante se manteve acima 

da dívida externa de US$ 321,47 bilhões. Em outras palavras, o País sempre se 

manteve credor em dólar.  
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MERCADOS E ÍNDICES  
DADOS SELECIONADOS 

 

 
DADOS DEMOGRÁFICOS 

  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

Área 148.894 Km2 - 8.510.295 
Km2   

População 9.187.103 57.374.243 211.755.692   

Densidade demográfica 56,76 hab/km2   22,43 
hab/km2   

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    76,7 2017 
IDH 0,68 (17º no Brasil) - 0,765 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$) -503 (12º no Brasil)  51.036,2 Jan-Nov/2020 

Volume de Crédito     R$ 3,954 
TRI Nov/2020 

MERCADO DE TRABALHO 
  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Contratações 39.670 203.081 1.532.189 Jan-Nov/2020 
Demissões 23.242 131.202 1.117.633 Jan-Nov/2020 
Saldo de Empregos Gerados 16.428 (7º no Brasil)   71.879    414.556 Jan-Nov/2020 
     
Desocupação (%)* 14,1 17,9 14,6 3 TRI 2020 
Nível de Ocupação (%) 40,7 38,9 47,1 3 TRI 2020 
     
População em Idade de Trabalhar              7.356 (100%) 46.516 (100%)   
    Força de Trabalho (mil) 4.142 (56%) 22.020 (47%) - 3 TRI 2020 
       Ocupada (mil)                3.675      18.078 - 3 TRI 2020 
       Desocupada (mil)                   467        3.942 - 3 TRI 2020 
   Fora da Força de Trabalho (mil) 3.213 (44%) 24.496 (53%) - 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 

 


