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 NOTÍCIAS ECONÔMICAS:      10  DE  FEVEREIRO 2021  
 

Governo cogita imposto provisório para bancar auxílio 
(10/02/2021) 

O Estado de S. Paulo 

Sem recursos para um novo auxílio emergencial, o governo discute com parlamentares 

de sua base no Congresso a criação de um “imposto emergencial e temporário”. O grupo 

técnico que estuda a retomada do auxílio trabalha com algumas alíquotas para a reedição de 

um tributo nos moldes da CPMF. Elas seriam entre 0,05% e 0,10%, podendo chegar a 0,15%. 

Medida está em discussão apesar de o presidente Bolsonaro já ter se colocado contra 

aumento da carga tributária e haver resistência no Congresso a um novo imposto;  A 

expecta�va é ter um esboço do modelo de uma nova rodada do auxílio na primeira semana 

após o carnaval e a ideia do “imposto emergencial e temporário” foi incluída na discussão, 

apesar de o presidente Bolsonaro já ter se colocado contra a criação de um tributo e haver 

resistência no Congresso. 

O novo imposto ficaria em vigor o tempo necessário para o pagamento do auxílio 

emergencial. Mas esse discurso não é novo. O ‘P’ da sigla CPMF, o imposto do cheque, era de 

provisória e vigorou entre 1997 e 2007.  O governo precisa aumentar a arrecadação para 

retomar o auxílio emergencial. É que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige o cumprimento da 

meta de resultado primário, definida pela diferença entre o que o governo arrecada com 

impostos e tributos e o que banca de despesas, sem contar o gasto com os juros da dívida. 

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

governo teria de arrumar a compensação em aumento de arrecadação ou corte de despesas. 

Outra saída seria mudar a meta fiscal, que prevê um rombo de R$ 247,1 bilhões. 

Em 2020, com o orçamento de guerra, as regras fiscais foram suspensas e o governo 

não precisou cumprir a meta fiscal, o que permi�u ampliar os gastos sem nenhum �po de 

amarra. Com isso, foi registrado o maior rombo da história: R$ 743,1 bilhões, o equivalente a 

10% de toda a renda gerada pela economia brasileira em um ano e medida PIB. 

Bolsonaro chegou a dar aval ao Ministério da Economia para estudar a criação de um 

imposto sobre transações nos mesmos moldes da an�ga CPMF, mas ele diz que é contra o 

aumento da carga tributária. Ou seja, um novo tributo deveria ser compensado com a redução 

de outros já existentes. Na equipe do ministro Paulo Guedes, a criação um novo imposto está 
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atrelado à desoneração da folha de salários das empresas e à substituição de outros tributos 

como o IPI. A equipe econômica vê com restrições a criação de um tributo para criar despesas. 

No Congresso, há também resistência à criação de um novo tributo, embora os novos 

presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, pautariam o assunto. 

 

Nubank usa juros para tirar conta salário de ‘bancões’ 
(10/02/2021) 

Broadcast 

Em mais uma ofensiva contra os grandes bancos, o Nubank vai oferecer juros menores, 

em empréstimos pessoais, aos clientes que optarem por receber o salário pela conta de 

pagamentos da fintech. O desconto será de 15% sobre as taxas praticadas e já valendo. A 

portabilidade pode ser feita no aplicativo do Nubank, serviço que a fintech oferece desde 

novembro de 2018. Já o empréstimo pessoal faz parte da gama de produtos da empresa desde 

fevereiro de 2019. A portabilidade só é válida para quem tem conta salário em algum banco, 

não se aplica a quem recebe em uma conta corrente comum. Com o movimento, o Nubank, 

que tem 30 milhões de clientes usando a conta de pagamentos, entra com mais força em uma 

área ainda dominada pelos principais bancos do País. 

A fintech, contudo, não chama o próprio serviço de conta salário, por ainda não ter 

uma licença bancária. Embora ainda não seja formalmente um banco, o Nubank vai entrando 

no jogo do setor. Ao dar descontos em juros para poder atrair o salário dos clientes, se mexe 

para ter maior saldo em depósitos e, assim, ficar mais capitalizado para conceder crédito. 

Além disso, passa a ter mais dados de comportamento do cliente, consegue uma 

análise de crédito mais precisa, reduz risco e oferece juros mais compatíveis com a situação do 

tomador do empréstimo. Por último, aumenta o engajamento do usuário no aplicativo. A 

fintech não revela quantos clientes já fizeram a portabilidade. 

 

Mudanças no Mercado Imobiliário (10/02/2021) 

Broadcast 

A incorporadora paulistana JFL está investindo cerca de R$ 350 milhões na construção 

de dois novos residenciais cujos apartamentos serão postos a locação. O desenvolvimento de 

prédios residenciais visando ao aluguel é um grande mercado nos Estados Unidos e na Europa 
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e engrenou no Brasil na esteira da queda dos juros. Empresas como Luggo (do grupo MRV), 

Cyrela, SKR e Vitacon também passaram a investir no segmento, nos últimos dois a três anos. 

A JFL pertence aos empresários Jorge Felipe Lemann que fez carreira em corretoras 

desde os anos 90 (filho do bilionário Jorge Paulo Lemann, dono da cervejaria Ab Inbev) - e 

Carolina Burg Terpins, executiva do mercado imobiliário, com passagem por Brookfield, Rossi e 

Klabin Segall. Com esses projetos, a JFL chega a nove no segmento de aluguel residencial. Um 

dos terrenos adquiridos fica na esquina da Alameda Lorena com a Rua da Consolação, nos 

Jardins, e terá duas torres, sendo uma da Tecnisa (que deve fazer a venda das unidades). Outro 

fica na Rua General Menna Barreto, próximo ao Ibirapuera.  Depois que estiverem prontos e 

gerando renda com aluguéis, os projetos terão participações vendidas para o fundo imobiliário 

JFL Living, que concluiu sua captação de R$ 150 milhões em 2020. Cerca de 40% das cotas 

ficaram com fundos sob gestão da Credit Suisse Hedging Griffo.  

 

Fretes para Vacina (10/02/2021) 

Broadcast 

O governo brasileiro deve desembolsar R$ 320 milhões em fretes para realizar o trecho 

rodoviário de entrega das vacinas contra a covid-19 pelo País. A cifra leva em conta o 

transporte de 400 milhões de unidades da vacina, o bastante para que cada brasileiro receba 

duas doses do imunizante. Serão realizadas cerca de 160 mil viagens pelas estradas do Brasil, a 

R$ 2 mil por frete, em média. O cálculo foi feito pelo marketplace de fretes Cargo X, com base 

em seu banco de dados. São mais de 10 mil embarcadores, 20 mil empresas de transportes e 

400 mil caminhoneiros. A plataforma registra 10 mil fretes por mês. 

O levantamento considera que cada caminhão consiga transportar 5 mil doses da 

vacina por vez e a necessidade de refrigeração para conservar a carga, que encarece o 

transporte. A conta inclui apenas o modal rodoviário: transporte entre local de produção e 

aeroportos; dos aeroportos às cidades; e depois dos centros de distribuição até os postos de 

vacinação. O transporte aéreo, parte da logística de distribuição das vacinas, fica de fora desse 

custo. 

 

Mansueto descarta mudar regra do teto até 2026 (10/02/2021) 

O Estado de S. Paulo 
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Mansueto, em sua primeira entrevista no BTG, ressalta que o esforço em 2021 será 

grande e exigirá que o governo limite sua despesa discricionária ao menor nível desde 2009, 

quando o dado passou a ser calculado. O economista estima que a despesa discricionária 

orçada para 2021 acabe ficando pouco abaixo de R$ 80 bilhões, comparada a R$ 106 bilhões 

em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. Já o investimento público deve cair em 2021 

para apenas R$ 34 bilhões, ou 0,4% do PIB. Mansueto avalia também que, se houver 

necessidade de um novo auxílio emergencial este ano, o mercado não se assustará desde que 

o governo construa uma solução com um valor limitado – de R$ 20 bilhões a R$ 30 bilhões – e, 

em troca, aprove algum avanço estrutural, que melhore o cenário de finanças públicas para os 

próximos anos. 

O novo auxílio, entretanto, teria de vir como crédito extraordinário, o que significa que 

é considerado uma despesa extrateto. E precisaria ser combinado “com reformas que façam o 

cenário fiscal ao longo dos próximos anos ser melhor do que o mercado enxerga”. Mansueto 

vê ganhos fiscais não desprezíveis a médio e longo prazos numa boa reforma administrativa, 

mas é mais cético quanto a economias a prazo mais curto que a PEC de emergência fiscal 

poderia trazer para compensar o gasto extra com um eventual substituto do auxílio 

emergencial. 

O pior da travessia até a próxima eleição presidencial, para o economista, é mesmo 

2021, mas julga que pode haver atrasos de pagamentos, como em 2003, ano de forte ajuste 

fiscal. “É de fato um Orçamento muito, muito apertado, e que não comporta frustração de 

receita.” Há uma boa notícia para o governo, prossegue Mansueto. Ele recorda que havia a 

ideia de que o teto de gastos seria cada vez mais difícil de cumprir, à medida que passassem os 

anos. Portanto, o pior ano seria 2022, e o governo teria de entrar no ano eleitoral cortando 

despesas e investimentos. “Mas, no meio do caminho, houve o descolamento de índices de 

inflação que ninguém esperava”, observa. Ele se refere ao fato de que o teto de gastos de 

2021 foi ajustado pelo IPCA acumulado em 12 meses até junho de 2020, de 2,13%. As despesas 

obrigatórias deste ano, no entanto, como benefícios previdenciários, serão corrigidas pelo 

INPC ao final de 2020, de 5,45%. Esse descolamento contribuiu para tornar ainda mais 

apertado o Orçamento de 2021. 

Para 2022, entretanto, ocorrerá o fenômeno inverso. Até junho, o IPCA deve ficar em 

6%. E o INPC no ano deve ficar em torno de 3,7%. Dessa forma, o governo em 2022, ano 

eleitoral, poderá aumentar o investimento público e as despesas discricionárias. É possível que 

o maior investimento público do governo Bolsonaro seja no próximo ano, podendo chegar a 

R$ 60 bilhões. Na visão de Mansueto, esse efeito não se limita a 2022. Como o teto vai ser 
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corrigido em 6% em 2022, isso vai afetar também os anos posteriores. O espaço para gastos 

adicionais em 2021 é de R$ 30 bilhões, e para 2022 será de R$ 90 bilhões. As despesas de 

Previdência em 2020 estiveram abaixo do esperado, o que também muda as projeções para 

2021 e os próximos. Tudo isso melhora o cenário para a manutenção do teto para além do 

atual mandato de Bolsonaro. “Em 2023, quem estiver no governo não deve ter muita 

dificuldade em cumprir o teto de gastos”, acrescenta Mansueto. Para ele, o teto ganhou uma 

sobrevida no próximo governo, pode durar até 2026 e há tempo para andar com a agenda de 

reformas que, a cada ano, torna possível prosseguir com o dispositivo de contenção dos 

gastos. Um dos formuladores do teto em 2016, quando fazia parte do governo Temer, 

Mansueto diz que faria tudo outra vez.  

 

O ano do carnaval que não houve (10/02/2021) 

O Estado de S. Paulo 

SILVIO MEIRA  

 É PROFESSOR EMÉRITO DA UFPE E PESQUISADOR DO INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO. É 

FUNDADOR E PRESIDENTE DO CONSELHO DO PORTO DIGITAL 

Dois mil e vinte e um será o ano do carnaval que não houve. Quem sentirá na alma são 

os brincantes para quem carnaval é mais do que um feriado pagão, para quem é uma 

celebração da alegria do presente e das tristezas do passado nas ladeiras de Olinda, nos blocos 

de pau-e-corda nas vielas do Recife Antigo e nos maracatus, alfaias a virar em todo lugar. O 

calendário pode não ter passado para o carnaval, mas ele se acelerou para os negócios. Pode 

até aparecer no calendário que o ano é 2021, mas não: é 2025, ou mais. A aceleração digital 

causada pela pandemia, segundo múltiplas pesquisas, é de pelo menos meia década. A 

supressão do espaço físico catalisou o aprendizado que estava represado por décadas – 

porque dava para viver sem as habilitações digitais no negócio, na casa, no entretenimento… – 

e tudo aconteceu em meses. 

O desafio dos negócios é seguir seus clientes na velocidade das mudanças. Porque os 

saltos para o futuro não foram pequenos: o e-commerce levou  de 1999 a 2019 para chegar a 

6% do varejo brasileiro. Em 2020, foi para 10%. A aceleração digital é mudança de 

comportamento em estado quase puro. Passamos a usar o que já tínhamos e não fazíamos 

ideia de como usar, porque não precisávamos. A necessidade foi a mãe do aprendizado. Uma 

parte do tempo nas empresas podia ser dedicado, estrategicamente, para aprender sem 

crises. O ano de 2020 causou muitas rupturas. 
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anos. Portanto, o pior ano seria 2022, e o governo teria de entrar no ano eleitoral cortando 

despesas e investimentos. “Mas, no meio do caminho, houve o descolamento de índices de 
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R$ 60 bilhões. Na visão de Mansueto, esse efeito não se limita a 2022. Como o teto vai ser 
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corrigido em 6% em 2022, isso vai afetar também os anos posteriores. O espaço para gastos 

adicionais em 2021 é de R$ 30 bilhões, e para 2022 será de R$ 90 bilhões. As despesas de 

Previdência em 2020 estiveram abaixo do esperado, o que também muda as projeções para 

2021 e os próximos. Tudo isso melhora o cenário para a manutenção do teto para além do 

atual mandato de Bolsonaro. “Em 2023, quem estiver no governo não deve ter muita 

dificuldade em cumprir o teto de gastos”, acrescenta Mansueto. Para ele, o teto ganhou uma 

sobrevida no próximo governo, pode durar até 2026 e há tempo para andar com a agenda de 

reformas que, a cada ano, torna possível prosseguir com o dispositivo de contenção dos 

gastos. Um dos formuladores do teto em 2016, quando fazia parte do governo Temer, 

Mansueto diz que faria tudo outra vez.  
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FUNDADOR E PRESIDENTE DO CONSELHO DO PORTO DIGITAL 

Dois mil e vinte e um será o ano do carnaval que não houve. Quem sentirá na alma são 

os brincantes para quem carnaval é mais do que um feriado pagão, para quem é uma 

celebração da alegria do presente e das tristezas do passado nas ladeiras de Olinda, nos blocos 

de pau-e-corda nas vielas do Recife Antigo e nos maracatus, alfaias a virar em todo lugar. O 

calendário pode não ter passado para o carnaval, mas ele se acelerou para os negócios. Pode 

até aparecer no calendário que o ano é 2021, mas não: é 2025, ou mais. A aceleração digital 

causada pela pandemia, segundo múltiplas pesquisas, é de pelo menos meia década. A 

supressão do espaço físico catalisou o aprendizado que estava represado por décadas – 

porque dava para viver sem as habilitações digitais no negócio, na casa, no entretenimento… – 

e tudo aconteceu em meses. 

O desafio dos negócios é seguir seus clientes na velocidade das mudanças. Porque os 

saltos para o futuro não foram pequenos: o e-commerce levou  de 1999 a 2019 para chegar a 

6% do varejo brasileiro. Em 2020, foi para 10%. A aceleração digital é mudança de 

comportamento em estado quase puro. Passamos a usar o que já tínhamos e não fazíamos 

ideia de como usar, porque não precisávamos. A necessidade foi a mãe do aprendizado. Uma 

parte do tempo nas empresas podia ser dedicado, estrategicamente, para aprender sem 

crises. O ano de 2020 causou muitas rupturas. 
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Mas ainda há empresas – na verdade, a maioria – sem entender o que se passou e as 

mudanças que já vinham acontecendo. Não é mais digitalização, comprar e instalar tecnologias 

digitais nos negócios; isso era antes de 2010. A década passada já foi de transformação digital, 

a combinação de inovação digital com transformação estratégica, que vai se acelerar muito 

nos anos 2020, exigindo o redesenho das teorias dos negócios e de suas capacidades, para dar 

conta das rupturas nos mercados, do fim de muitos deles e o surgimento de tantos outros. 

No ano do carnaval que não houve, este texto nasceu no Dia do Frevo, nove de 

‘fevereiro’. Sabendo a gradação da música-essência de Pernambuco, do mais lento (canção) ao 

mais agitado (de rua), é a hora dos negócios que ainda não começaram sua transformação 

botarem seus blocos na rua, ao som de frevos de abafo, coqueiro e ventania, porque ainda há 

tempo para chegar inteiro no porto digital. Mas, se você não sabia, se ligue: o Bloco da 

Saudade não sai na Rua do Futuro. 
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