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NOTÍCIAS ECONÔMICAS:      11 DE FEVEREIRO 2021 

 

Caixa tenta provar modelo de negócio de banco digital, de olho 
em IPO nos EUA 

O Estado de S. Paulo 

Uma das apostas da Caixa para seu banco digital é a oferta de microcrédito 

O fim do pagamento do auxílio emergencial no fim do ano passado colocou à prova a 

estratégia da Caixa Econômica Federal de tornar rentável seu banco digital, criado a par�r do 

Caixa Tem – aplica�vo usado para distribuir esse bene�cio para milhões de brasileiros. O 

obje�vo do banco é abrir o capital da unidade nos Estados Unidos, na Nasdaq. 

Com um pouco mais de 100 milhões de contas abertas no ano passado, o banco público 

tem afirmado que metade dos clientes do aplica�vo já podem ser considerados recorrentes, ou 

seja, voltam ao banco para o uso de mais algum serviço. Enquanto espera a aprovação do Banco 

Central para segregar a operação, passo necessário para a oferta inicial de ações (IPO), a Caixa 

busca reforçar esses números. A Caixa prepara a inclusão na base de seu aplica�vo de seus três 

milhões de clientes via Casa Verde e Amarela (ex-minha Casa Minha Vida) e, ainda, de 19 milhões 

do Bolsa Família. A ideia é que todos os bene�cios sociais sejam distribuídos pelo Caixa Tem. 

Segundo uma fonte próxima ao banco, o pagamento, feito pelo governo, de uma taxa por essas 

operações proverá a rentabilidade do serviço. A Caixa assumirá ainda a gestão e o pagamento 

do DPVAT, seguro des�nado a indenizar ví�mas de acidentes de trânsito. E quem for receber o 

recurso terá de ter uma conta digital no Caixa – gerando um fluxo de 600 mil pessoas por ano. 

Na prá�ca, a Caixa quer focar em produtos para a baixa renda, com a ajuda da sua 

grande escala (que ganhou proporção ainda maior na pandemia), atender de forma rentável 

esse público que, por muito tempo, esteve à margem do sistema bancário nacional. 

O aplica�vo oferece seguros e passará a ofertar microcrédito, produto visto com grande 

potencial. Uma sinalização posi�va, segundo fontes próximas ao banco, tem sido a de que 

clientes que vieram via Caixa Tem, por conta do auxílio, estão aderindo pelo app à chave do Pix. 

O número que tem circulado internamente é de que metade dos 32 milhões de CPFS que fizeram 

o registro da chave do PIX foram cadastrados pelo Caixa Tem. Outra frente da Caixa, também na 

mira de outros bancos digitais, é criar um ecossistema por meio de um marketplace, 

incorporando varejistas ao aplica�vo, fazendo com que o cliente passe mais dentro do app, o 

que aumenta a rentabilidade do negócio. 
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No Banco Central, a primeira aprovação do banco digital foi dada, segundo fontes, mas 

o processo ainda demanda outras etapas. A Caixa ainda não contratou bancos de investimento 

para estruturar a abertura de capital. O IPO de outra divisão, da Caixa Seguridade, sua holding 

de seguros, deve ocorrer primeiro. A operação, que pode movimentar R$ 15 bilhões, era 

esperada para o ano passado, mas foi postergada por conta de volatilidade. 

O consultor Bruno Diniz, líder na América Latina pela Financial Data and Technology 

Association (FDATA) e cofundador da consultoria em inovação para o mercado financeiro 

Spiralem, afirma que o desafio de ter uma operação lucrativa voltada para o cliente de baixa 

renda já foi experimentado por players estrangeiros, como o Chime, nos Estados Unidos. “Por 

aqui algumas instituições locais, como o Banco Pan e o Neon, resolveram abraçar. Primeiro é 

importante ter em mente que a própria base de custos de um banco tradicional tornava mais 

difícil a ‘rentabilização’ de clientes de baixa renda”, afirma o especialista. “Essa realidade 

começou a mudar com a chegada de provedores de serviços que possuem uma estrutura mais 

enxuta, sem agências e com sistemas mais modernos e baratos.” O diretor sênior de instituições 

financeiras da Fitch na América Latina, Claudio Gallina, frisa que o aumento de competição dos 

bancos tradicionais com as fintechs é uma realidade, mas os bancos conseguiram, na pandemia, 

ajustar suas operações e seguem em busca de mais eficiência, em meio ao mundo mais digital.  

BC ganha autonomia, diretoria terá mandato fixo e estabilidade 

O Estado de S. Paulo 

A autonomia do Banco Central, debatida durante três décadas no Congresso, foi 

aprovada ontem pela Câmara e vai à sanção de Bolsonaro. O plenário da Câmara dos Deputados 

aprovou por 339 votos a favor 114 votos contrários.  O texto estabelece mandatos fixos e não 

coincidentes de quatro anos para o presidente da instituição e seus oito diretores, responsáveis 

pela condução da política monetária do País. O objetivo fundamental do BC, que não terá  

vínculo com o Ministério da Economia, será assegurar a estabilidade de preços. O fomento ao 

emprego ficou em segundo plano. O mandato do presidente do BC começará sempre no terceiro 

ano de governo do presidente da República. Ele e seus diretores poderão ser reconduzidos por 

quatro anos. Atualmente, a diretoria pode ser demitida. Mandatos fixos devem reduzir a 

influência política sobre o BC. A regra de transição prevê que Bolsonaro indique o comandante 

do BC em três meses. O escolhido deve ser Roberto Campos Neto, que pode ficar até 2023. 

Bandeira histórica do BC, o projeto estabelece mandatos fixos e não coincidentes para 

os dirigentes da instituição. O texto foi aprovado no Senado, vai à sanção do presidente 

Bolsonaro. Pelo projeto aprovado, o presidente do Banco Central e os oito diretores da 
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instituição terão mandatos fixos de quatro anos. O mandato da presidência do BC começará 

sempre no terceiro ano de governo do presidente da República. O início dos mandatos dos 

diretores varia entre os quatro anos do presidente da República. Todos, presidente do BC e 

diretores, podem ser reconduzidos por quatro anos. Essa dinâmica marca uma mudança em 

relação ao que ocorre atualmente. Os dirigentes do BC são hoje nomeados pelo presidente da 

República e podem ser demitidos ou permanecer no cargo indefinidamente. 

Para o BC, o estabelecimento de mandatos fixos reduzirá a influência política sobre seus 

dirigentes.  Com esse instrumento, o BC controla a quantidade de dinheiro na economia e o 

impacto que isso tem sobre os preços. Além disso, a autonomia é vista como um sinal positivo 

para o mercado financeiro – em especial, investidores internacionais. Em tese, com mandatos 

fixos os diretores do BC teriam mais condições de manter a continuidade da política monetária, 

independentemente do presidente da República eleito. 

O projeto estabelece como objetivo fundamental da instituição assegurar a estabilidade 

de preços. No entanto, a proposta estabelece outros objetivos para a autoridade monetária: 

zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro – algo que já fazia parte do escopo 

do BC –, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica (ou seja, adotar medidas para 

que o País saia de uma crise econômica) e fomentar o pleno emprego. Os novos focos marcam 

mudança em relação aos objetivos históricos do BC, que sempre se mostrou avesso a 

estabelecer metas relacionadas à atividade e ao emprego. A argumentação era de que, ao 

controlar a inflação, a instituição contribuía para a geração de empregos. 

Captação do fundo Verde gera corrida de investidores 

Broadcast 

O Verde, fundo de investimentos do gestor brasileiro Luis Stuhlberger, causou uma 

corrida de investidores.  Reaberto para clientes do Itaú Unibanco, só precisou de 1 minuto e 41 

segundos para atingir o máximo de recursos a ser captado. Quem deu bobeira nos grandes 

bancos, teve de recorrer a instituições menores para garantir a chance de participar do fundo. 

O sucesso do Verde está relacionado principalmente à fama de Stuhlberger, conhecido 

pelos resultados que entrega. No ano passado, o fundo teve retorno de 3,94%, superando a 

variação do CDI (2,77%) no período. O fundo Verde já entregou 18.601% de retorno, ante 

2.224% do CDI. Também conta a favor a popularização do mercado financeiro no Brasil, que viu 

o número de pessoas físicas que investem na Bolsa superar a marca de 3 milhões.  

A reabertura do fundo no Itaú e em outras casas foi uma espécie de “prévenda”, assim 

como acontecem em shows musicais e jogos de futebol. Os investidores apenas fizeram uma 
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reserva para ter direito a aplicar. O Itaú não foi o único a reabrir o Verde a seus clientes. O 

mesmo ocorreu nas plataformas da XP e do BTG Pactual, que também esgotaram sua cota de 

reservas. Outras casas ainda vão abrir para captação. Na corretora Ágora, do Bradesco, a 

primeira janela de reservas está agendada para os dias 22 e 26 de fevereiro.  

Aplicar no Verde não é para qualquer investidor. No Itaú, embora o fundo tenha sido 

colocado à disposição de todos, havia um limite mínimo de R$ 50 mil para os investidores que 

estavam aplicando no Verde pela primeira vez e de R$ 10 mil para os que já aplicavam no fundo. 

Os valores colocados como barreira não foram um problema. A média de recursos aplicados por 

cada investidor, no Itaú, foi de R$ 130 mil. O banco não revela quantos investidores conseguiram 

fazer a aplicação, mas afirma que foram “milhares” e que muitos deles eram novatos. Também 

não abre qual era o máximo a ser atingido até o fundo se fechar novamente. O objetivo do fundo 

de Stuhlberger seria captar alguns bilhões de reais nesta nova rodada. 

Wtorre atrai parceiros para complexo com o Carrefour 

Broadcast 

A construtora Wtorre está fechando parcerias e se aproxima de tirar do papel um dos 

maiores empreendimentos imobiliários previstos para os próximos anos na zona sul de São 

Paulo. Trata-se do complexo que terá um shopping center e três torres no terreno do Carrefour, 

na Marginal Pinheiros. O valor geral de vendas tem sido estimado em torno de R$ 1,3 bilhão. A 

Eztec comprou da Wtorre uma das torres para fazer um residencial de alto padrão. Outra 

unidade ficou com a JFL, para uso misto. Falta agora o parceiro para a terceira torre, que 

promete ser um dos maiores edifícios corporativos da cidade, com mais de 200 metros de altura.  

 A Wtorre comprou da Odebrecht o empreendimento, há quase um ano. O Carrefour é 

o dono do terreno. Também são sócios Roberto Fulcherberguer (presidente da Via Varejo) e a 

família Zaffari (da rede supermercadista). A Prefeitura de São Paulo acaba de autorizar o início 

das obras. Na primeira etapa, será erguido o shopping para abrigar a loja do Carrefour 

remodelada e futurista. Só depois disso, a unidade atual do supermercado será demolida para 

a construção dos outros prédios. As empresas não responderam aos pedidos de entrevista. 

Voto “negativo” na Vale 

Broadcast 

A polêmica proposta da Vale de adotar o “voto negativo” na eleição do conselho de 

administração já chegou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O conselheiro independente 
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o dono do terreno. Também são sócios Roberto Fulcherberguer (presidente da Via Varejo) e a 

família Zaffari (da rede supermercadista). A Prefeitura de São Paulo acaba de autorizar o início 

das obras. Na primeira etapa, será erguido o shopping para abrigar a loja do Carrefour 

remodelada e futurista. Só depois disso, a unidade atual do supermercado será demolida para 

a construção dos outros prédios. As empresas não responderam aos pedidos de entrevista. 

Voto “negativo” na Vale 

Broadcast 

A polêmica proposta da Vale de adotar o “voto negativo” na eleição do conselho de 

administração já chegou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O conselheiro independente 
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da mineradora, Marcelo Gasparino, pede que o órgão regulador do mercado de capitais diga se 

é – ou não – regular descontar os votos contrários de acionistas a um candidato ao colegiado. 

A Vale propõe que sejam eleitos os nomes com maior número de votos favoráveis, 

desde que superiores ao total de votos contrários. Gasparino foi um dos dois conselheiros a 

registrar em ata oposição à proposta. Ele reproduziu posicionamento da CVM envolvendo a 

eleição do conselho da Usiminas, contrário à prática, em seu voto. Em uma lista de perguntas 

sobre a assembleia que vai deliberar sobre as mudanças, a Vale diz que a proposta “não é ilegal 

e não contraria normas ou decisões do colegiado da CVM”. Cita ainda artigo publicado pelo 

diretor da CVM, Gustavo Machado Gonzalez, em que ele faz referência a um estudo da OCDE, 

segundo o qual a votação individual ou majoritária, constitui “a forma mais comum de organizar 

a eleição do referido órgão em muitos ordenamentos jurídicos: em 65% dos países analisados o 

conselho de administração é eleito por meio de votação majoritária”. 

 

Competitividade do Paraguai 

Broadcast 

Desde a reabertura das fronteiras, em setembro, as importações de manufaturados do 

Paraguai têm se tornado mais atraentes. Além de vantagens fiscais por conta do Mercosul, o 

país vizinho permite custo menor de produção e frete. 

 

Aumento dos Custos de Transportes e Logísticas Internacionais 

Broadcast 

As barreiras sanitárias e as restrições nos transportes aéreo e marítimo fizeram os gastos 

com logística dispararem. Importadores e empresas de navegação viram o custo de um 

contêiner na rota China-brasil saltar de US$ 2 mil para US$ 10 mil, entre 2019 e 2020. 

Assim, empresas brasileiras têm buscado outras fontes para mercadorias, como 

aconteceu com a Matrix Importações, que traz do exterior produtos têxteis. A empresa 

concentrava 60% de seus pedidos em fornecedores da China. Com a pandemia, passou a 

comprar do país vizinho e hoje opera com 80% de importações do Paraguai. São 20 mil carretas 

por mês, com um total de 140 mil tapetes, 400 mil cobertas e 200 mil jogos de lençóis. 
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Ímpeto consumista dos paulistas está menor 

Broadcast 

 Conforme a pesquisa Intenção de Compra na Internet, 92,8% pretendem ir às compras 

online neste trimestre. O índice é 0,7 ponto porcentual menor do que no último trimestre de 

2020 e não alcança a disposição do primeiro trimestre do ano passado, antes da pandemia, 

quando 93% dos paulistas tinham essa vontade. 

Segundo Claudio Felisoni de Angelo, economista e presidente do Ibevar, o cenário é 

incerto em relação à economia e ao plano de vacinação. Por isso o resultado. As bebidas 

alcoólicas continuam sendo a prioridade de consumo online dos paulistas, neste início de 2021, 

com 12,9% das intenções de compra. Produtos da cesta básica respondem por meros 5,1% e, na 

lanterna, com apenas 0,5% está a rubrica “papinha de bebê”. 
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