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NOTÍCIAS ECONÔMICAS: 28 JANEIRO 2021 
 

Guedes estuda facilitar corte de jornada e de salários 
O Estado de S. Paulo 

O Ministério da Economia estuda aprimorar instrumento que já existe e 

pelo qual as empresas, em momentos de crise, podem suspender o contrato de 

trabalho (lay-off) por até cinco meses, enquanto os trabalhadores receberiam o 

seguro-desemprego. Essa é uma das alternativas em estudo pela equipe 

econômica para substituir o Programa de Preservação do Emprego e Renda, 

criado pelo governo e considerado um dos mais bem sucedidos entre as medidas 

de enfrentamento da primeira onda da covid-19. Nesse programa, era possível 

firmar acordos de redução de jornada e salário ou suspensão de contrato, 

mediante uma compensação paga pelo governo, o chamado benefício 

emergencial (BEM). Não está descartada a renovação do BEM, mas o Ministério 

da Economia montou um grupo de trabalho que estuda alternativas para tentar 

contornar a restrição fiscal. A edição de 2020 do programa foi feita com base no 

estado de calamidade pública e no orçamento de guerra, que retirou as amarras 

fiscais do Orçamento para abrir caminho aos gastos da crise. Ambos perderam 

efeito no fim de 2020. 

A pressão do setor empresarial pela renovação do BEM se intensificou, 

após diversas cidades aumentarem as restrições do comércio. O setor de bares 

e restaurantes é o que mais levanta a bandeira, embora o comércio em geral 

tenha interesse na medida com a possibilidade de prefeitos decretarem medidas 

mais duras de distanciamento ou até lockdown. O presidente Bolsonaro levou o 

presidente da Abrasel, Paulo Solmucci, ao ministro  Paulo Guedes, para tentar 

uma solução. Bolsonaro prometeu uma resposta em 15 dias sobre a 

possibilidade de nova ajuda ao setor. O governo de São Paulo anunciou regras 

mais restritivas para o funcionamento do comércio. Em Belo Horizonte também 

vigoram medidas de fechamento.  

No ano passado, o governo permitiu com o BEM não só a suspensão de 

contratos, mas também a redução de jornada e salário em até 70%. Agora, a 

ideia é facilitar o emprego do lay-off. Na forma atual, o lay-off permite ao 
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trabalhador receber o seguro-desemprego, mas só pode ser adotado se 

aprovado por acordo coletivo e desde que o trabalhador participe de um curso 

de qualificação presencial. O modelo foi criado no passado em apoio à crise das 

montadoras e é considerado ainda burocrático. O governo estuda permitir a 

adoção do lay-off por meio de acordo individual e a realização do curso de 

qualificação de forma remota. 

Outra opção é permitir a adoção das medidas de redução de jornada e 

salário prevendo um adiantamento do seguro-desemprego, com recursos do 

FAT. Essa proposta acabou não vingando porque enfrentou resistências de 

quem temia que o trabalhador fosse demitido e ficasse sem nada a receber – o 

que levou o governo a pagar o BEM com recursos dos cofres públicos. Para 

tentar contornar o problema, está sendo pensado mecanismo que garanta 

estabilidade para o trabalhador não ser demitido no fim do acordo e ficar sem o 

seguro-desemprego. As empresas não são simpáticas à proposta de 

estabilidade.  

Solmucci explicou que dois terços das empresas do setor de bares e 

restaurantes estão com dificuldades para pagar tributos. Ter de pagar salários a 

funcionários que não estão conseguindo trabalhar sua carga horária plena seria 

o fim desses negócios. 

 

Uber se une ao banco Digio para oferecer conta digital 
Broadcast 

A Uber passará a oferecer uma conta digital aos cerca de 1 milhão de 

motoristas e entregadores cadastrados no Brasil, em uma parceria com o Digio, 

banco digital criado por Bradesco e Banco do Brasil. Quem trabalha por meio do 

aplicativo terá o dinheiro disponível segundos depois de encerrar a corrida ou a 

entrega. Atualmente, os valores são pagos semanalmente e, para receber antes, 

é preciso fazer uma solicitação ao aplicativo. A Uber Conta estará disponível 

para um grupo reduzido de motoristas e entregadores de São Paulo. Ao longo 

dos próximos meses haverá uma expansão para outras cidades. A expectativa 

é de que a conta esteja aberta a todos no primeiro semestre. Será opção de cada 

um aderir ou não.  Segundo a diretora da Uber, Claudia Woods, o Digio foi 

escolhido após um processo que envolveu outros bancos e fintechs. A maior 
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preocupação da Uber era encontrar uma instituição que permitisse aos 

motoristas e entregadores receber o dinheiro de forma instantânea. 

Aqueles que aderirem à conta digital da Uber também terão um cartão 

físico pré-pago por meio do qual poderão fazer pagamentos, saques e 

transferências. O Digio, que começou a conversar com a Uber em outubro do 

ano passado, acredita que poderá conquistar 80% da base de motoristas e 

entregadores do aplicativo, segundo o CEO da instituição, Carlos Giovane 

Neves. A ideia do banco é, após a Uber Conta, oferecer outros serviços 

financeiros, de modo a monetizar o relacionamento, já conhecendo o 

comportamento financeiro dos usuários. 

 

Fiscalização da CVM 
Broadcast 

A CVM abriu uma brecha para a maior fiscalização dos institutos sociais 

e culturais de grandes empresas, como Itaú Cultural e Fundação Vale. Em 

manifestação inédita, a Superintendência de Relações com Empresas concluiu 

que entidades sem fins lucrativos mantidas por companhias registradas na CVM 

e com ações em bolsa têm características de partes relacionadas das empresas-

mãe. 

Em resposta a uma consulta do especialista em governança corporativa 

Renato Chaves, ex-diretor da Previ, a área técnica justifica o entendimento 

citando a ligação dos institutos e empresas com o mesmo grupo econômico, o 

poder da companhia sobre políticas dessas entidades e sua dependência de 

doações das companhias. 

A consequência prática é que os institutos devem ter informações 

publicadas nas demonstrações financeiras da companhia a que forem 

vinculados. Se a empresa doar uma cifra bilionária sem explicações, por 

exemplo, fica mais fácil o investidor cobrar para onde foi o dinheiro e recorrer à 

CVM. 

A 99 e a vacinação 
Broadcast 

A chinesa Didi Chuxing, dona do aplicativo de transportes 99, está criando 

mais um fundo, no valor de U$S 10 milhões, para ajudar nos esforços de 
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vacinação contra a covid-19 nos 13 países onde a empresa atua. O Brasil será 

contemplado com uma fatia na ordem de R$ 4 milhões. O apoio ocorrerá na 

forma de corridas gratuitas e/ou com desconto para profissionais de saúde e 

insumos médico. 

 

Os pequenos negócios e a crise 
Broadcast 

Um dos grupos mais afetados pelos impactos da pandemia, os pequenos 

negócios tentam se adaptar para sobreviver à crise. Cerca de 90% dos 

proprietários mudaram a forma de operar nos últimos três meses. O que mais 

tira o sono desse grupo, porém, são as mudanças de hábitos do consumidor, 

revela um estudo feito pela Visa. 

Mais da metade dos pequenos negócios fizeram a sua primeira venda on-

line na pandemia. E subiu de 30% para 55% os que passaram a aceitar 

pagamentos por aproximação. Há otimismo em relação ao futuro, mas o clima 

ainda é de apreensão. Cerca de 70% temem que as questões sanitárias ainda 

mantenham clientes distantes e42% acreditam que fechariam as portas em três 

meses se as coisas piorarem. 

 

Fintech e Automatização de cobranças 
Broadcast 

O aporte de R$ 120 milhões que a iugu recebeu em setembro do ano 

passado, em rodada liderada pelo Goldman Sachs, já se reflete em movimentos 

estratégicos para a fintech ganhar mercado com o seu serviço de automatização 

de cobranças para empresas. Disposta a atrair pequenos negócios para a sua 

base de clientes, a iugu baixou à metade o valor do seu plano mais barato, de 

R$ 99 para R$ 49 ao mês, dedicado a companhias com faturamento mensal 

inferior a R$ 10 mil. 

Impacto da pandemia na arrecadação 
O Estado de S. Paulo 

A queda da arrecadação federal em 2020, de 6,91% em valores reais, 

mais intensa do que a redução estimada do PIB do País de 4,5%, torna urgente 
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a necessidade de ajuste das contas públicas. No ano marcado pela pandemia 

de covid-19, era previsível que a arrecadação seria duramente afetada pela 

brutal redução da atividade econômica. A política fiscal, de sua parte, já 

prejudicada pela perda de receita, seria, como foi pressionada pela necessidade 

de medidas tributárias e financeiras de emergência para combater os efeitos da 

crise. 

No ano passado, a arrecadação de impostos, contribuições e outras 

receitas federais alcançou R$ 1,479 trilhão, o pior resultado, em termos reais, 

desde 2010. A queda da atividade econômica foi o principal fator para o 

encolhimento da receita federal em 2020. Mas, para reduzir o impacto da crise 

decorrente da pandemia sobre as finanças das empresas, o governo adiou o 

recolhimento de alguns tributos e reduziu a alíquota de outros. O governo estima 

que os tributos diferidos em 2020 somaram R$ 85,154 bilhões. Vencido o novo 

prazo para o pagamento, retornaram R$ 64,397 bilhões. O buraco é de R$ 

28,757 bilhões. O corte do IOF sobre operações de crédito, de sua parte, reduziu 

a arrecadação em R$19,690 bilhões. 

Na crise, não é improvável que muitas empresas tenham deixado de 

recolher tributos. “Grande parte dos contribuintes teve atividades suspensas por 

causa do distanciamento, como academias, bares e restaurantes”, reconhece o 

chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, 

Claudemir Malaquias. Acompanhando, com alguma defasagem, a recuperação 

da atividade econômica, a arrecadação mostrou alta nos últimos meses do ano 

passado. Assim, de janeiro a junho, a receita federal acumulou queda real de 

15%. A perda se reduziu para menos de 7% no fim do ano, fato que o secretário 

da Receita, Tostes Neto, considera “positivo”, pois mostra recuperação. Com o 

previsto crescimento do PIB em 2021, a arrecadação deve se recuperar mais. 

 

Dívida do governo vai a R$ 5 tri em 2020 
O Estado de S. Paulo 

O aumento de gastos para combater a covid-19 levou a dívida pública 

federal a R$ 5 trilhões em 2020, um salto de R$ 761 bilhões em relação ao 

observado no ano anterior. Isso significa que o Tesouro Nacional precisou pegar 

um volume muito maior de recursos emprestados no mercado para arcar com 
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todas as despesas, pagando juros aos investidores. Neste ano, com a 

perspectiva de aumento da taxa básica de juros, a Selic, o custo de 

financiamento para o governo tende a aumentar, e a dívida pode se aproximar 

dos R$ 6 trilhões. 

A grandiosidade dos números dá uma ideia do desafio de gerir essa 

dívida. O Tesouro precisa este ano refinanciar os vencimentos previstos para 

2021 (num cenário de Selic maior) e necessita captar recursos no mercado para 

cobrir o rombo de até R$ 247,1 bilhões autorizado pela LDO deste ano. Assim, 

a necessidade líquida de financiamento é de R$ 1,674 trilhão. 

As projeções consideram apenas despesas que já estão previstas no 

Orçamento, ou seja, não incluem qualquer eventual prorrogação do auxílio 

emergencial às famílias vulneráveis na pandemia. A pressão pela retomada 

desses pagamentos é crescente e, caso receba sinal verde do presidente 

Bolsonaro, poderia gerar pressão sobre o caixa do Tesouro, caso não seja 

acompanhada pelas medidas de ajuste colocadas como contrapartida pelo 

ministro Paulo Guedes. O secretário do Tesouro, Bruno Funchal, afirmou que o 

espaço fiscal para novas medidas em 2021 é “extremamente reduzido”. “A 

necessidade de financiamento no ano passado era de R$ 1 trilhão e será de R$ 

1,6 trilhão neste ano. A dívida bruta está em torno de 90% do PIB. O cenário é 

totalmente diferente do ano passado”, alertou. 

Por outro lado, a necessidade também pode cair porque o Tesouro quer 

que o BNDES devolva mais de R$ 100 bilhões que foram emprestados pelo 

órgão ao banco no passado. A restituição desses recursos ajudaria o Tesouro a 

emitir menos dívida. 

Em 2020, o Tesouro foi obrigado a rever seu plano de financiamento para 

lidar com a crise e precisou emitir títulos com prazo menor devido à elevada 

aversão ao risco no mercado. Embora essa medida tenha ajudado a administrar 

melhor o custo das captações, ela também elevou o chamado risco de 

refinanciamento, já que o Tesouro precisa ir mais ao mercado para rolar esses 

papéis. O prazo médio de toda a dívida caiu a 3,6 anos e deve recuar ainda mais 

este ano, com a emissão de títulos de prazos menores. Ao todo, 27,6% de toda 

a dívida federal vence num prazo de 12 meses. O Tesouro usou os últimos dois 

meses de 2020 para reforçar seu caixa e emitiu um maior volume de títulos. O 
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objetivo era guardar dinheiro para poder ter uma situação mais confortável na 

gestão da dívida este ano e reduzir emissões em momentos de muita 

volatilidade, que podem elevar o custo dos papéis. O chamado colchão da dívida 

fechou o ano em R$ 881,3 bilhões – uma informação inédita, que o Tesouro, até 

então, não costumava divulgar por motivos estratégicos. O número é maior até 

mesmo do que o do fim de 2019. 



MERCADOS E ÍNDICES SELECIONADOS 
 

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    
     

INDICADORES SOCIAS 
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

Índice de GINI: 0,6193 0,6277 0,6086   
Renda domiciliar per capita R$                   942,00 -  2.398,00   
Expectativa da Vida 74,1  -   76,7 2017 
IDH 0,68  - 0,765 2010 
     

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$) -503  51.036,2 Jan-Nov/2020 

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

MERCADO DE TRABALHO 
INDICADOR/REGIÃO 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    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 
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

Abertura 73.880 - - 2020 
Fechamento 22.788     2020 
Saldo 51.082 - - 2020 
     

COTAÇÃO/ÍNDICE          BOLSAS, MOEDAS E COMMODITIES  
 29/12/2020 Há 30 dias Há 365 dias  
Ibovespa (em pontos ) 119.445    
Dólar (R$)  5,25 5,34 4,02  
Euro (R$)  6,41 6,39 4,50  
Petróleo-WTI (R$) 48,00 45,34 61,06  

 
INDICADOR/REGIÃO                                                         INFLAÇÃO 

Meta do Brasil 2020                                                                      4,00 
IPCA Brasil em 12/2020 
Acumulado no Ano  4,52  
IPCA RMF em 12/2020    
Acumulado no Ano  5,74  

Fonte: Bacen, IBGE, IPECE. Elaboração Sedet. 


