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Congresso quer auxílio fora do teto e sem corte de gastos 

O Estado de S. Paulo 

Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco falaram ontem 

num plano para viabilizar uma nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial sem 

desrespeitar a lei do teto de gastos e sem cortar outras despesas. Lira acenou com a 

possibilidade de o Congresso abrir o que chamou de “excepcionalização temporária” do 

Orçamento. Pacheco afirmou que, pelo caráter de urgência, não é possível condicionar a 

concessão do auxílio à entrada em vigor de medidas de ajuste fiscal, como quer o ministro da 

Economia, Paulo Guedes. Na prática, as falas sinalizam que governo e Congresso negociam uma 

forma de incluir essas despesas no que os economistas chamam de “extrateto de gastos” – fora 

do limite do teto. As discussões avançaram depois que Guedes aceitou o pagamento de cerca 

de R$ 200 por três meses.   Ao contrário do que defende o ministro da Economia a nova rodada 

do auxílio não deve prever contrapartidas, como a aprovação de medidas de controle de gastos. 

Na prática, as falas dos presidentes da Câmara e do Senado sinalizam que o governo e o 

Congresso negociam uma forma de incluir as despesas da nova rodada do auxílio no que os 

economistas chamam de “extrateto de gastos”. Ou seja, fora da contabilização do limite do teto. 

Essa “excepcionalização” poderia ser feita por meio da edição de um crédito 

extraordinário do Orçamento. Esse tipo de crédito só o governo pode editar. A abertura de 

crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, 

como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Há dúvidas, porém, se 

os gastos podem ser incluídos na categoria de imprevisíveis. Outra possibilidade é abrir uma 

exceção na emenda do teto de gastos, como foi feito na distribuição dos recursos do leilão da 

exploração do pré-sal para Estados e municípios. Nesse caso, o caminho de tramitação exige 

uma mudança na Constituição.  O impasse está no teto de gastos, mas a necessidade de 

cumprimento da meta fiscal de 2021 é outro obstáculo a ser superado para a concessão do 

auxílio. Mesmo que as despesas para o seu pagamento fiquem de fora do limite do teto de gasto, 

o governo teria de compensar o gasto extra por meio de aumento da arrecadação ou mudar a 

meta fiscal, que prevê um rombo de R$ 247,1 bilhões. 
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Pela legislação brasileira, a despesa entra no cálculo do resultado primário (as receitas 

com a arrecadação de impostos menos as despesas, antes do pagamento de juros). Em 2020, 

com o chamado orçamento de guerra, as regras fiscais foram suspensas e o governo não 

precisou cumprir a meta fiscal e pode ampliar os gastos. A edição de um crédito extraordinário 

é considerada a saída mais pragmática, mas tem ainda pontos de dúvidas em relação à exigência 

de imprevisibilidade para esse tipo de crédito ser aberto pelo governo. A dúvida a ser esclarecida 

é: a prorrogação do auxílio era ou não previsível? 

Para o coordenador do Observatório Fiscal da Fundação Getúlio Vargas, Manoel Pires, é 

possível fazer o auxílio por crédito extraordinário. “Algumas pessoas entendem o mecanismo de 

forma mais restritiva, mas deve prevalecer o entendimento mais flexível. A questão da LRF (Lei 

de Responsabilidade Fiscal) é que o programa tem de obedecer à meta fiscal. A compensação 

se daria por acréscimo de receita ou corte de despesa.” 

 

Melissa muda comércio eletrônico na pandemia 

Folha de S. Paulo 

A calçadista Grendene vai assumir a operação brasileira do comércio eletrônico da 

Melissa, sua marca com maior volume de vendas. A loja virtual está hoje sob gestão de uma 

empresa contratada. A companhia começou a internalizar suas marcas em 2020 com a Zaxy. 

Também passaram pela mudança a Rider, a Ipanema, Grendene Kids e o ecommerce da Melissa 

nos Estados Unidos, segundo Paulo Pedó, diretor de negócios digitais da Grendene. 

O processo é parte do projeto de transformação digital iniciado pela empresa em 2019 

e que foi acelerado na pandemia. Segundo o executivo, o faturamento com as vendas online das 

marcas que já iniciaram a experiência duplicou em relação ao mesmo período do ano anterior, 

quando as plataformas contavam com serviços externos. A mudança reduz a dependência de 

investimentos por parte dos parceiros que operavam as plataformas de vendas e aumenta a 

variedade de produtos no ecommerce, segundo Pedó. Ele estima que a Grendene assuma 

internamente as duas marcas restantes, Grendha e Cartago, até o final de março. Desde o início 

do projeto, a empresa contratou cerca de 40 pessoas para a área de comércio digital e fez 

investimentos em novos sistemas e estruturação de logística. 

 

Cervejarias calculam perdas com cancelamento de festas do 
Carnaval 
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Folha de S. Paulo 

Diante da suspensão das festas de Carnaval por causa da pandemia, a indústria 

cervejeira começa a calcular o impacto. Paulo Petroni, diretor da CervBrasil, que reúne nomes 

como Grupo Petrópolis e Imperatriz Cervejaria, diz que fez uma estimativa sobre o consumo da 

bebida com base no histórico do Carnaval. 

Os números da indústria como um todo no período das festas (desde a semana que 

antecede o Carnaval até o fim do feriado) ficam em torno de 100 milhões de litros, segundo os 

cálculos da CervBrasil. O volume pode variar para mais ou para menos conforme os dias de 

chuva. "Diferentemente de outros anos, pela queda que já teve no consumo em janeiro, 

estamos vendo os distribuidores abastecidos em nível acima de outros anos. Nessas duas 

semanas pré-Carnaval normalmente é uma correria", diz Petroni 

 

Dona da Melissa vai lançar sandália feita de casca de arroz 

Folha de S. Paulo 

A Grendene, dona da Melissa, vai relançar sua primeira sandália, datada da década de 

1970, chamada Nuar. Mas agora ela vai ser de plástico reciclado e feito com base em óleo 

vegetal e casca de arroz, sem solvente e sem exploração de matéria-prima fóssil, segundo a 

empresa. O relançamento faz parte de um projeto da fabricante com seu laboratório de 

inovação Bergamotta Works, que testa e desenvolve soluções de sustentabilidade. 

 

Sócios do BV querem IPO de até R$ 3,5 bi em março 

Broadcast 

Os sócios Banco do Brasil e família Ermírio de Moraes deram novos passos para levar o 

BV, antigo Banco Votorantim, à Bolsa. O plano é dar largada à oferta pública inicial de ações 

(IPO) ainda no primeiro semestre, possivelmente em março. O volume de recursos a ser 

levantado pode ficar entre R$ 2,5 bilhões e R$ 3,5 bilhões, a depender da demanda dos 

investidores. O valor da captação e outros detalhes como, por exemplo, a fatia que será vendida 

por cada sócio ainda está em discussão. A perspectiva, porém, é de captar quantia inferior à 

estimada antes de a pandemia obrigá-los a engavetar a operação, por conta das condições 

adversas de mercado. Na ocasião, a ideia era emplacar uma oferta inicial de cerca de R$ 5 

bilhões. Entre os acionistas, se discute a possibilidade de vender menos do negócio agora, abrir 
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adversas de mercado. Na ocasião, a ideia era emplacar uma oferta inicial de cerca de R$ 5 

bilhões. Entre os acionistas, se discute a possibilidade de vender menos do negócio agora, abrir 
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capital e ofertar fatia adicional no futuro. A estratégia visa conseguir melhor retorno sobre o 

banco, considerando o potencial de crescimento e o fato de ele estar capitalizado. 

Vale lembrar que o Ministério da Economia tem pressa nas privatizações no governo 

Bolsonaro. Nesse sentido, a orientação dos assessores financeiros deve pesar. Como há muitas 

ofertas na fila, os sócios do BV querem sentir o fôlego do mercado. A ideia da oferta de R$ 5 

bilhões poderia ser retomada, a depender das condições do mercado. 

 

Mudanças na Vale 

Broadcast 

A proposta de mudança do estatuto da Vale, que mexe com as regras para eleição de 

conselheiros, passará pela lupa da associação que representa os investidores minoritários, a 

Amec. A ideia é que um conselheiro só seja eleito quando o número de votos favoráveis que 

receber supere os votos contrários. Nas empresas de capital aberto, os votos contra são 

considerados nulos. A mudança seria válida para a assembleia de acionistas, em abril. Para a 

Amec, que reúne 60 investidores institucionais, locais e estrangeiros, com mandatos de 

investimento no mercado brasileiro de ações de R$ 700 bilhões, a mudança dá o poder de veto 

ao acionista de referência. Seria uma iniciativa inédita no País.  

Na reunião, segundo o presidente da Amec, Fábio Coelho, os associados da entidade 

vão olhar o assunto diante da preocupação de que a novidade crie precedentes, com a 

possibilidade de mais empresas mudarem o estatuto para prever a contabilidade do voto contra. 

Investidores estrangeiros, caso do Capital Group, que já são maioria no capital da mineradora 

brasileira, estão atentos ao assunto. Ano passado, aliás, estrangeiros pediram à Vale que a 

eleição de conselheiros não fosse mais feita com uma “chapa”. Ao atender o pedido e fazer a 

mudança, a Vale instaurou o uso do voto contrário e trouxe essa insatisfação.  

 

Mão de obra de TIC do Nordeste para XP 

Broadcast 

Em meio à falta de mão de obra em tecnologia e dizendo-se uma empresa da área, a XP 

resolveu buscar 100 profissionais seniores de engenharia de software de fora dos grandes 

centros, especialmente no Norte e Nordeste. O processo é feito no modelo contratação 
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Mudanças na Vale 

Broadcast 
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Amec. A ideia é que um conselheiro só seja eleito quando o número de votos favoráveis que 

receber supere os votos contrários. Nas empresas de capital aberto, os votos contra são 
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possibilidade de mais empresas mudarem o estatuto para prever a contabilidade do voto contra. 

Investidores estrangeiros, caso do Capital Group, que já são maioria no capital da mineradora 

brasileira, estão atentos ao assunto. Ano passado, aliás, estrangeiros pediram à Vale que a 
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Mão de obra de TIC do Nordeste para XP 

Broadcast 

Em meio à falta de mão de obra em tecnologia e dizendo-se uma empresa da área, a XP 
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centros, especialmente no Norte e Nordeste. O processo é feito no modelo contratação 
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relâmpago: elimina etapas de seleção e escolhe os profissionais sem necessidade de entrevistas 

presenciais. 

 

Inovações Financeiras no Mercado Imobiliário 

Broadcast 

A gestora de recursos Brio Investimentos, especializada no mercado imobiliário, acaba 

de captar R$ 150 milhões em seu novo fundo privado. Os recursos serão emprestados para as 

incorporadoras usarem como quiserem, podendo bancar desde compra de terrenos, até 

aquisição de outorgas, capital de giro ou andamento das obras. A abordagem “agnóstica” 

pretende ocupar um buraco deixado pelos bancos, que têm linhas apenas para financiar a 

construção, sem atender outras etapas da empreitada. Isso dificulta o trabalho das 

incorporadoras de pequeno e médio porte. Os sócios da Brio planejam captar R$ 500 milhões 

dentro do fundo nos próximos dois a três anos. A expectativa é de um cenário duradouro de 

juros baixos, que permitirá o surgimento de novos fundos. Eles ofereceriam então opções de 

financiamentos customizados às incorporadoras. 

 

Depois da alta, saldo da poupança começa a cair 

O Estado de S. Paulo 

O fato de janeiro ser, tradicionalmente, um mês de saques maiores do que depósitos 

nas cadernetas de poupança por causa das despesas extras no início de ano somou-se, em 2021, 

ao fim do pagamento do auxílio emergencial que beneficiou mais de 60 milhões de pessoas em 

2020. O resultado foi a saída recorde de recursos da aplicação mais procurada pela população, 

após dez meses consecutivos de captações. Em janeiro, as cadernetas registraram retirada de 

R$ 18,154 bilhões, o maior volume para um único mês desde janeiro de 1995, quando o Banco 

Central iniciou o registro dessas operações. O recorde anterior tinha sido alcançado um ano 

antes: em janeiro de 2019, as retiradas líquidas alcançaram R$ 12,356 bilhões. Em janeiro, os 

brasileiros depositaram R$ 244,908 bilhões e sacaram R$ 263,062 bilhões das cadernetas, daí 

resultando a retirada recorde. No fim do mês, o saldo total dos depósitos era de R$ 1,019 trilhão.  

No início do ano, os orçamentos familiares são onerados com despesas especiais, como 

o recolhimento de impostos (IPTU e IPVA) e gastos escolares, entre os quais compra de material 
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instituições. O ranking é realizado em parceria com a Conectas Direitos Humanos, o Instituto 

Sou da Paz e a Proteção Animal Mundial. 

Entre os pontos positivos para os bancos brasileiros, segundo o Idec, está a adesão dos 

bancos analisados ao Global Reporting Initiative (GRI), com diretrizes para a elaboração de 

relatórios de sustentabilidade, além de produtos financeiros que visam a redução de gases do 

efeito estufa. Por outro lado, apenas Santander e Safra têm políticas sobre financiamento de 

armas. De forma geral, faltam políticas entre os bancos de inclusão da população LGBTQI+ e de 

pessoas com deficiência. A paridade de gênero nas instituições, de maneira geral, é considerada 

ruim. Pesou contra o fato de a representatividade feminina nas diretorias não chegar a 30% em 

nenhum dos avaliados. A maioria não informa quantos de seus diretores ou superintendentes 

são negros. Por fim, mais da metade dos bancos sequer publica políticas específicas para crédito 

a setores que têm forte impacto no ambiente, como petróleo e mineração. 

 

Brasil ainda está bem longe do nível de ‘primeiro mundo’ 

Broadcast 

Os bancos brasileiros ampliaram os cuidados com o meio ambiente, a sociedade e a 

governança, mas ainda estão aquém de práticas observadas no exterior. A nova edição do Guia 

dos Bancos Responsáveis, iniciativa presente em 13 países, liderada no Brasil pelo Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), mostra que o desempenho médio dos nove bancos, 

numa escala de 0 a 10, ficou em 3,2. Ou seja: um resultado “32% responsável”, pequeno avanço 

de 2 pontos porcentuais em relação ao levantamento de 2018. Apesar de, em termos práticos, 

o avanço ser tímido, o Idec aponta que, em meio à pandemia, aumentou a cobrança de 

investidores estrangeiros em relação ao meio ambiente, em especial a Floresta Amazônica, e os 

bancos passaram a ser mais claros em relação ao assunto. 

Se em 2018 esse tema era uma nota de rodapé, em 2020 virou prioridade. “Houve 

avanço, mas ainda insuficiente para melhora da nota. Os bancos dão muita ênfase às questões 

operacionais, como a diminuição do uso da energia e criação de novos produtos, mas que são 

pequenos dentro de toda a cadeia do banco”, diz o pesquisador do Idec e um dos autores do 

estudo, Gustavo Pereira de Melo Souza. Além do Brasil, foram analisados países como Bélgica, 

Alemanha, Índia, Indonésia, Japão, Tailândia, Vietnã, Filipinas e Camboja, Holanda, Suécia e 

Noruega, com apenas os últimos três com notas acima de 5.  
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e taxa de matrícula no caso de escolas particulares. O aumento sazonal de gastos domésticos 

coincidiu, neste ano, com o fim do pagamento do auxílio emergencial.  

Os depósitos em caderneta de poupança foram fortemente impulsionados por esse 

benefício. Também a cautela de boa parte dos poupadores, preocupada com o trabalho e a 

renda no futuro, contribuiu para o aumento dos depósitos. 

A fatia dessa modalidade de aplicação na carteira dos clientes dos segmentos de varejo 

tradicional e varejo de alta renda passou de 40% no fim de 2019 para 42,9% no fim do ano 

passado. São dados divulgados pelo presidente do Fórum da Anbima, José Ramos Rocha Neto. 

“Sem o auxílio emergencial, talvez a poupança não consiga manter esses níveis de crescimento”, 

previu Rocha, antes da divulgação dos números do Banco Central, pois ele já tinha dados 

mostrando que “a poupança já começa a ser consumida”. 

 

BNDES e Santander lideram ranking social e ambiental de 
bancos 

Broadcast 

O BNDES e o Santander são os líderes da nova edição do ranking socioambiental de 

instituições financeiras feito pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) em 

parceria com instituições internacionais. O relatório mostra avanço das nove instituições 

financeiras avaliadas em relação à última edição. No entanto, a média local ainda é ruim, diz 

Gustavo Pereira de Melo e Souza, pesquisador do Idec e um dos autores do estudo. “O cenário 

é de melhora gradual e muito lenta.” O guia joga luz em pontos sensíveis, com a temática ESG 

se tornando pauta obrigatória. Dentre os achados da atual edição está o fato de que a maioria 

dos bancos não tem mulheres em seus conselhos e falham na equidade de gênero em suas 

equipes, a falta de políticas voltadas a reduzir de fato as mudanças climáticas e a transparência 

sobre políticas de financiamento ao setor de armas. 

Segundo o pesquisador do Idec, todos os bancos tiveram evolução em relação a 2018: 

as exceções foram dois bancos públicos, o líder BNDES e a Caixa Econômica Federal, 6.ª 

colocada. Entre todos os bancos pesquisados, o maior avanço foi o do BTG Pactual, que saiu da 

lanterna para a sétima colocação. O salto de 0,6 ponto porcentual da instituição, aponta Melo e 

Souza, foi reflexo da adoção dos Princípios do Equador para a seleção de projetos de crédito. 

Os bancos foram selecionados por serem os maiores em ativos totais. Juntos, 

representam 78% dos ativos e 80% da carteira de crédito de conglomerados financeiros. Para 

realizar o guia, além da coleta de informações públicas, foram enviados questionários às 
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