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PRINCIPAIS NOTÍCIAS  ECONÔMICAS:      12 DE 
FEVEREIRO 2021 
 

Nova rodada de auxílio deve ter 4 parcelas de R$ 250 

O Estado de S. Paulo 

Governo e lideranças do Congresso avançaram nas negociações para a concessão de 

mais uma etapa do auxílio emergencial. O valor seria de quatro parcelas de R$ 250, com custo 

total de cerca de R$ 30 bilhões. O benefício deve ser concedido de março a junho. Os recursos 

seriam garantidos por meio da aprovação de uma PEC de orçamento de guerra. 

Já há entendimento político de que a concessão do auxílio terá de ser dada por meio da 

aprovação de uma PEC, semelhante, mas não igual à aprovada em 2020. Na prática, o orçamento 

de guerra permitiu que o governo ampliasse os gastos no combate à pandemia livre das 

“amarras” das regras fiscais. Agora, as medidas de contrapartidas de corte de despesas e de 

renúncias fiscais, cobradas pelo ministro Paulo Guedes, serão divididas em duas etapas. 

A “PEC de guerra”, que se espera esteja aprovada até a primeira semana de março, 

conterá uma versão mais compacta de medidas fiscais com base em um texto que já está no 

Senado, o do pacto federativo, que tem como relator o senador Márcio Bittar (MDB-AC). 

Essa PEC terá a cláusula de calamidade e permitirá que os gastos para o pagamento do 

auxílio não sejam incluídos no espaço do teto de gastos, a regra que impede o crescimento das 

despesas acima da inflação, nem no Orçamento de 2021. A segunda PEC conterá a outra parte 

das medidas mais duras de corte de despesas, com o objetivo de sustentar o teto de gastos até 

2026. As lideranças buscam fechar um compromisso para que essa segunda PEC fiscal esteja 

aprovada até junho. A ideia é consolidar o que os líderes do governo têm chamado de 

“fortalecimento das âncoras fiscal e monetária”, com a garantia da sobrevivência do teto de 

gastos e aprovação da autonomia formal do BC. A expectativa é de que até o fim da próxima 

semana a divisão das medidas entre as duas PECs esteja concluída. Esta semana termina com o 

consenso de que o instrumento legal para o pagamento do auxílio emergencial é via “PEC de 

guerra”. Pareceres da área jurídica do Ministério da Economia e da AGU apontaram essa 

necessidade. Consultoria do Senado também deverá apresentar parece nessa direção. 

Nessa primeira PEC, será retomado o estado de calamidade com as medidas de ajuste. 

O mundo político queria o valor do auxílio em R$ 300 em seis parcelas, enquanto o ministro 

Guedes de R$ 200 em três parcelas. O meio termo deve prevalecer, segundo apurou a 
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reportagem. Devem ser pagas quatro parcelas de R$ 250. O presidente Bolsonaro em discurso 

ontem deu o tom da estratégia ao falar que “não basta apenas conceder mais um período de 

auxílio, mas é preciso ter responsabilidade fiscal”. Bolsonaro disse que uma nova rodada do 

auxílio emergencial deve ser paga a partir de março e por um período de até quatro meses.  

Está descartado ampliação agora do Bolsa Família, que ficará para o segundo semestre 

depois do fim do auxílio. Até o fim da semana que vem, também deverão estar fechados os 

parâmetros do público-alvo do novo auxílio. A ideia é pagar para todas as famílias que são 

elegíveis ao Bolsa Família (cerca de 19 milhões) mais 11 milhões de informais que, se calcula, 

estão ainda enfrentando dificuldade por conta da pandemia. A dificuldade maior é identificar 

quem de fato nesse grupo precisa do auxílio agora. Vários recortes de público estão sendo feitos 

com base nos dados do Cadastro Único. Com a PEC aprovada, o pagamento do auxílio será feito 

por meio de contratação de dívida, sem que as despesas passem pelo Orçamento de 2021. 

 

Oferta da CSN encerra maior temporada de IPOs 

Broadcast 

A CSN Mineração, subsidiária da CSN e dona da famosa mina Casa de Pedra, encerra 

amanhã a primeira janela de 2021 de ofertas de ações. Ela faz uma abertura de capital (IPO) que 

pode movimentar pouco mais de R$ 7 bilhões, se for levado em conta o preço médio de R$ 10 

por ação. Já há demanda excedente para a oferta, e fundos estrangeiros são os que compõem 

o maior grupo nessa fila. Além da oportunidade de investir em um ativo de alto valor da CSN, os 

estrangeiros têm sido atraídos pelo tamanho da oferta, já que preferem assinar cheques 

polpudos nas transações. O IPO da CSN Mineração encerra uma janela que é considerada a 

melhor da história da Bolsa, com cerca de R$ 40 bilhões em ofertas de IPOs e follow ons 

(emissões secundárias) ocorridos nos meses de janeiro e fevereiro. Somando-se aos IPOs da 

Eletromídia, empresa de marketing eletrônico em espaços públicos, e da Orizon, que faz gestão 

de resíduos e geração de biogás, a semana deve fechar com um saldo de R$ 12 bilhões. 

 

Venda de Ações da Vale 

Broadcast 

Poucos dias depois da Litela, holding que concentra participação de fundos de 

previdência de estatais na Vale, distribuir grande parte das ações que carregava para seus donos, 
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a grande roda de aposta do mercado é sobre quando as fundações farão suas vendas. A Previ 

(fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil) tem 80% da Litela e a Funcef (dos 

empregados da Caixa Econômica Federal) e o Petros (dos funcionários da Petrobrás) dividem o 

restante. O consenso é de que Petros e Funcef sejam os primeiros e aproveitem para fazer caixa, 

já que ambos precisam. Já para a Previ, o maior fundo de pensão do País, a previsão do mercado 

é de uma venda mais lenta. O momento, de qualquer forma, é oportuno. O preço do minério de 

ferro, produto carro-chefe da mineradora, segue firme no pico, acima de US$ 160. 

Além do motivo óbvio do fim do acordo de acionistas da Vale, encerrado em novembro, 

a distribuição das ações da holding aos fundos tem uma lógica matemática. Ou melhor: 

tributária. Se as fundações fizerem a venda das ações de forma direta não haverá a cobrança 

sobre ganho sobre capital, por terem isenção. Assim, não seria tributariamente eficiente que a 

venda fosse feita pela holding, que pagaria 15% sobre o ganho. 

No começo da semana, a Litela anunciou que distribuiu 504.801.150 ações da Vale. 

Desse volume, 406.981.677 foram para as mãos da Previ. A Litela ainda é acionista da Vale com 

participação remanescente de 0,29%. Com a mudança de bolso, a Previ para a ser detentora 

direta de 10,2% de participação na mineradora.  

 

Inovações na Pandemia 

Broadcast 

Com a pandemia longe de acabar e a vacinação em câmera lenta, as empresas 

continuam buscando soluções para se adaptar à nova realidade. A Renner, que mesmo antes do 

coronavírus já usava tecnologia de reconhecimento facial para cadastrar os clientes do cartão 

da loja, aprimorou a biometria. Agora, a autenticação é feita sem que o consumidor precise tirar 

a máscara.  Disponível em todas as 370 lojas da rede, a tecnologia prioriza a análise dos olhos. 

São eles que menos sofrem alterações, à medida que as pessoas envelhecem. Segundo a 

varejista, o reconhecimento facial com máscara chegou à taxa de 80% de assertividade. 

 

Falta de Peças 

Broadcast 

As montadoras continuam fazendo malabarismo nas fábricas para diminuir a fila de 

espera nas concessionárias e locadoras, enquanto faltam peças nas linhas de montagem. A 
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Mercedes-Benz, que produz no ABC paulista, foi obrigada a adiar em três semanas a jornada 

extra de produção, marcada para o último sábado de janeiro, em razão dos atrasos no 

abastecimento de peças importadas. A General Motors (GM) também chegou a convocar 

produção em um sábado para compensar as interrupções na fábrica da picape S10 e do utilitário 

esportivo TrailBlazer, em São José dos Campos. A jornada extra aconteceu porque, no início do 

mês e na semana anterior, a produção havia sido paralisada por falta de peças. 

 

5G 

Broadcast 

Nas menos de 24 horas que os integrantes da missão brasileira do 5G passaram na China, 

a Huawei se esforçou para deixar claro que não tem participação estatal e para reafirmar suas 

políticas para garantir a segurança de seus equipamentos. 

 

A competitividade dos produtos industrializados 

O Estado de S. Paulo 

Embora a corrente de comércio exterior (exportações mais importações) do Brasil tenha 

diminuído em 2020, no ano passado o saldo comercial aumentou, porque as exportações caíram 

menos do que as importações. O desempenho do comércio exterior da indústria de 

transformação, no entanto, foi pior do que o de outros setores. Há quatro anos, as exportações 

de produtos industrializados apresentam resultados mais fracos do que o total exportado pelo 

País. Quando as vendas totais crescem, as de bens industriais crescem menos; quando o total 

diminui, o de produtos industrializados encolhe mais. 

Ao analisar os dados do ano passado, o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 

Industrial (Iedi) observou que os resultados foram afetados pela contração do comércio 

mundial, mas também “pela falta de competitividade do produto nacional, derivada de uma 

série de distorções internas”, entre as quais o sistema tributário, a má qualidade da 

infraestrutura e outros itens do chamado “custo Brasil”. A desvalorização cambial evitou que os 

resultados fossem ainda piores. Quando se decompõe a pauta de bens industrializados de 

acordo com a intensidade tecnológica dos produtos, fica claro que a perda de competitividade 

é mais acentuada entre os de alta tecnologia. 

No ano passado, as exportações de bens da indústria de transformação diminuíram 

12,1% (as vendas totais caíram  6,9%). As vendas de bens de alta tecnologia caíram 37,2%. O 
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resultado se deveu à redução de 45,7% das exportações do ramo aeronáutico. Essa queda é mais 

acentuada do que as dos demais produtos industrializados. As de média-alta tecnologia 

diminuíram 20,6%, em razão da redução das exportações da indústria automobilística. 

Os dois resultados aprofundaram “ainda mais a tendência de perda de participação dos 

ramos mais intensivos em tecnologia nas exportações industriais do Brasil”, destaca o estudo do 

Iedi. Mantida a tendência, o Brasil perderá presença no segmento, o de alta tecnologia, que 

apresenta os resultados mais expressivos no comércio internacional. A discreta recuperação das 

exportações industriais no quarto trimestre do ano passado não alterou essa tendência. 

 

País perde R$ 4,6 bi com barreiras comerciais, diz CNI 
Broadcast 

As medidas de defesa comercial adotadas contra o Brasil em 2020 farão com que o País 

deixe de exportar US$ 856,8 milhões por ano (R$ 4,6 bilhões). O cálculo foi feito pela CNI. De 

acordo com o estudo, em 2020, 27 medidas de defesa comercial foram aplicadas contra o Brasil 

por 12 países. O maior impacto é justamente das ações adotadas pelos Estados Unidos, que, no 

ano passado, era presidido por Donald Trump, de quem Bolsonaro dizia ser aliado. 

Os EUA aplicaram sete medidas no período com impacto potencial de US$ 636 milhões 

por ano (R$ 3,4 bilhões). México (US$ 138 milhões), África do Sul (US$ 54 milhões) e União 

Europeia (US$ 17,5 milhões) também estão na lista. “Historicamente, os Estados Unidos sempre 

foram muito ativos na defesa comercial e, durante a última administração, isso foi ainda mais 

forte. Em 2020, como foi um ano eleitoral, houve uma pressão ainda maior pela adoção de 

medidas”, explica o gerente de Negociações Internacionais da CNI, Fabrizio Panzini. 

As medidas de defesa comercial são autorizadas pela OMC quando um governo entende 

que há concorrência desleal em determinado mercado. Mas devem seguir regras do organismo, 

como abertura de investigação, comunicação aos governos e empresas atingidos e possibilidade 

de defesa. Podem ser adotadas salvaguardas (um país eleva o imposto de importação por 

considerar que há prejuízo ou ameaça à indústria nacional), medidas antidumping (sobretaxa 

aplicada quando o produto está sendo exportado por um preço menor do que o cobrado no 

mercado interno) e medidas compensatórias para neutralizar subsídios à exportação. 

Para a CNI, o governo brasileiro precisa ser “mais enérgico” na defesa comercial do País. 

“O governo tem monitorado os casos e feito um trabalho articulado com o setor privado em 

relação a isso. Mas é preciso uma ação diplomática mais enérgica junto aos outros países”, 

afirma Panzini. Ele defende que sejam dadas respostas mais rápidas às investigações abertas. 
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forte. Em 2020, como foi um ano eleitoral, houve uma pressão ainda maior pela adoção de 

medidas”, explica o gerente de Negociações Internacionais da CNI, Fabrizio Panzini. 

As medidas de defesa comercial são autorizadas pela OMC quando um governo entende 

que há concorrência desleal em determinado mercado. Mas devem seguir regras do organismo, 

como abertura de investigação, comunicação aos governos e empresas atingidos e possibilidade 

de defesa. Podem ser adotadas salvaguardas (um país eleva o imposto de importação por 

considerar que há prejuízo ou ameaça à indústria nacional), medidas antidumping (sobretaxa 

aplicada quando o produto está sendo exportado por um preço menor do que o cobrado no 

mercado interno) e medidas compensatórias para neutralizar subsídios à exportação. 

Para a CNI, o governo brasileiro precisa ser “mais enérgico” na defesa comercial do País. 

“O governo tem monitorado os casos e feito um trabalho articulado com o setor privado em 

relação a isso. Mas é preciso uma ação diplomática mais enérgica junto aos outros países”, 

afirma Panzini. Ele defende que sejam dadas respostas mais rápidas às investigações abertas. 
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Além disso, diz que o Brasil deveria ainda rever a atual política de defesa comercial para proteger 

a indústria doméstica. O número de novas medidas antidumping caiu de 17 em 2016 para zero 

em 2020. “O mundo tem aumentado práticas de subsídios e dumpings e aplicado cada vez mais 

medidas de defesa comercial. Temos de reavaliar nossa política e avaliar se estamos alinhados 

com o resto dos países”. Procurado, o Ministério da Economia informou, em nota, que o governo 

brasileiro trabalha ativamente no apoio a exportadores brasileiros em investigações de defesa 

comercial por outros países. “Um exemplo recente foi a não imposição pelo governo dos EUA 

de direito antidumping às exportações brasileiras de madeira, processo de investigação que teve 

acompanhamento ativo do governo na defesa dos exportadores brasileiros”, lembrou Panzini. 

De acordo com a CNI, as ações adotadas em todo o mundo podem afetar 233 produtos, 

sobretudo no setor de siderurgia, o mais atingido pelas medidas.. Afetam o setor 17 medidas 

adotadas em 2020, que atingem 99 produtos, o que faz com que as siderúrgicas deixem de 

exportar US$ 417 milhões (R$ 2,2 bilhões) por ano. Em relação ao impacto, o segundo setor mais 

afetado foi o de madeira, com duas investigações que atingem nove produtos e têm o potencial 

de reduzir em US$ 386,5 milhões (R$ 2 bilhões) a exportação anual da área. 

 

Startup de saúde Alice recebe aporte de R$ 180 mi. 
Broadcast 

Chegou a vez das startups de saúde morderem os grandes cheques. A startup Alice 

anunciou ontem que recebeu um aporte de US$ 33,3 milhões (R$ 178,8 milhões) liderado pelo 

fundo americano ThornTree Capital Partners – também participaram da rodada o grupo 

argentino Kaszek Ventures e os fundos brasileiros Canary e Maya Capital. Trata-se de um dos 

maiores investimentos em uma “healthtech” nacional. 

A Alice se define como uma “gestora de saúde individual”: a empresa nasceu em meio 

à pandemia oferecendo um plano de saúde que mescla atendimento digital com presencial. Seu 

serviço, lançado em junho de 2020, é oferecido por meio de um app, que conecta pacientes a 

profissionais de saúde contratados pela própria startup, além de uma rede de hospitais e 

laboratórios parceiros, como o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e a rede Fleury – a plataforma 

organiza os dados dos pacientes para históricos em consultas e aposta também em prevenção 

e acompanhamento do bem-estar do usuário. Por trás do negócio estão veteranos do 

ecossistema de inovação: a Alice foi fundada por André Florence e Matheus Moraes, ambos ex-

99, e por Guilherme Azevedo, cofundador do Dr. Consulta. 

(12/02/2021)
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Até esse novo cheque, a startup havia recebido US$ 14,5 milhões em aportes em 2019 

– investimento que ocorreu antes mesmo de iniciar a operação. Agora, com os novos recursos, 

o objetivo da Alice é sustentar seu ritmo de crescimento, que, segundo a empresa, tem sido de 

51% ao mês em número de usuários. 

“Essa rodada nos permitirá reforçar nosso time, tanto de tecnologia quanto de 

profissionais de saúde, e expandir o número de instituições parceiras”, diz Florence, presidente 

executivo da Alice. O plano é dobrar o número de funcionários até o final do ano – hoje, a startup 

tem 130 pessoas na equipe, sendo 30 profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, 

nutricionistas e preparadores físicos. O plano de saúde da Alice para uma pessoa de 30 anos 

custa a partir de R$ 650, mais caro do que a média de um plano de saúde tradicional em São 

Paulo, cujo preço mensal é de cerca de R$ 500. A startup, porém, vem atualizando o preço nos 

últimos meses: em setembro, custava a partir de R$ 850. “Estamos focados em achar soluções 

com nossos times de tecnologia e saúde para baratear o serviço”, afirma Florence. A Alice atua 

na cidade de São Paulo e oferece cobertura nacional para emergências e urgências. 

Na visão de Felipe Matos, presidente da Associação Brasileira de Startups (ABStartups), 

se a startup ganhar escala nos próximos anos, haverá mais possibilidade de ser agressiva em 

relação ao preço do serviço. “O grande desafio da Alice hoje é a cobertura: ampliar a rede de 

médicos e hospitais para conseguir uma oferta competitiva”. 

Com a pandemia, o setor de healthtechs como um todo está aquecido. Só neste ano, já 

houve dois aportes relevantes no segmento. Um deles foi em janeiro: investimento de R$ 54 

milhões na ViBe Saúde, dona de um aplicativo de telemedicina e cuidados em saúde. Outro, foi 

na startup de saúde mental Zenklub, de R$ 45 milhões. Em particular, a área de planos de saúde 

tem ganhado atenção de startups. Além da Alice, um dos nomes que passou a atuar no ramo é 

a healthtech brasileira Sami, que recebeu um aporte de R$ 86 milhões no ano passado: depois 

de trabalhar desde 2018 com projetos pilotos voltados a otimizar serviços de operadoras de 

saúde, a empresa anunciou em outubro o lançamento do seu próprio plano de saúde. 

 

 

 



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   
Fonte: IBGE 

INDICADORES SOCIAS 
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

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

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$) -131,3 - -1.125,5 Jan/2021 
Volume de Crédito      4 TRI Dez/20 
                                INFLAÇÃO RMF NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Meta - - 3,75 2021 
IPCA (Acumulado no Ano) 0,36  0,25 01/2021  
     

MERCADO DE TRABALHO 
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

Contratações 368.287 1.985.818 15.166.221 Jan-Dez/2020 
Demissões 349.741 1.951.129 15.023.531 Jan-Dez/2020 
Saldo de Empregos Gerados 18.546      34.689     142.690 Jan-Dez/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 

Fonte: IBGE e ME 

Abertura/Fechamento de Empresas - Jan-Dez 2020 
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

Abertura 89.084  - 2020 
Fechamento 27.463    2020 
Saldo 61.621  - 2020 

     Fonte: JUCEC 

                  Protocolos e Resoluções Aprovados pelo CEDIN 2020 
Especificação Quan�dade Inves�mentos Privados Projetados (R$) Emprego Direto Projetados 

Protocolos  39 881.278.406,90 7.296 
Resoluções 19 165.696.341,37 1.965 

  Fonte: ADECE 

   PECEM – Total de Movimentação de Cargas (Toneladas) 

Período 
Total do Ano 

2021 
2018 2019 2020 

Jan Até Jan 
  17.214.859 18.096.308 15.930.483 1.367.393 1.367.393 

  Fonte: CIPP 


