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 NOTÍCIAS ECONÔMICAS:      16 DE FEVEREIRO 2021 
 

Discriminação no crédito ficou mais evidente na pandemia’  

Fernando Ribeiro, presidente da Kobold 

 O Estado de S. Paulo 

A forma como os bancos emprestam recursos, com o olhar para seu balanço financeiro 

e com exigência de garantias, desenvolve uma “discriminação no crédito”, na qual empresas de 

menor porte são penalizadas com uma taxa de juros mais alta, afirma Fernando Ribeiro, 

presidente da Kobold, gestora especializada na gestão de fundos creditórios (FIDCS). Esse 

cenário ficou mais em evidência na pandemia na qual as grandes empresas tiveram acesso a 

liquidez, enquanto as empresas menores não. A seguir, trechos da entrevista: 

• Por que o crédito é discriminatório? 

A maneira  que o crédito é oferecido ao mercado vem com dogmas seculares. O grande, 

médio e pequeno são considerados pelos seus números e suas disponibilidades de garantias. O 

acesso ao crédito mais barato é para quem é mais forte e grande e mais caro para quem tem 

uma estrutura mais frágil de capital. Essa forma de conceder crédito não potencializa as 

estruturas de negócio e provoca o empoçamento de crédito e discriminação. 

• E isso ficou mais claro na pandemia?  

A discriminação ficou mais evidente na pandemia. No começo houve muita busca por 

crédito e os grandes conseguiram, pois tinham menos risco. Para as pequenas e médias o melhor 

modelo foi o Pronampe, mesmo assim não atendeu a todas. 

• E como o risco das empresas pode ser medido? 

O risco não pode ser medido por uma foto do passado, sem compreender o presente. 

Se um pequeno empresário cumpre o que propõe em suas transações com uma grande 

empresa, ele não pode ser penalizado pelo seu tamanho. A tecnologia já permite que essa 

análise seja feita, capturando em tempo real uma série de evidências da transação. 

• Mas como dar crédito mais barato a empresas menores? 

É preciso fortalecer as cadeias e dar um novo outro olhar ao crédito. Não por foto, mas 

por filme. É preciso conhecer as condições da cadeia, conhecer o propósito e aí precificar o risco. 

Com o crédito, você fortalece a empresa, a cadeia e a empresa protagonista também. Há 

melhora em todo o ecossistema e mais saúde para as pontas que estão mais frágeis. 

• E as empresas protagonistas de cadeias de fornecedores estão sensíveis ao tema? 
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Estamos em conversas com mais cadeias para oferecer a infraestrutura em que grandes 

empresas fazem o crédito chegar aos pequenos. Fechamos com a SAP e em breve deveremos 

anunciar uma parceria com uma multinacional no setor de equipamentos médicos. As cadeias 

perceberam a necessidade de manter a sua cadeia sadia. 

 

Empresas retomam plano para compra de vacina 
Broadcast 

Após a tentativa frustrada da compra de vacinas contra covid-19 em janeiro, um grupo 

de empresas está se preparando para uma nova investida assim que os laboratórios tiverem 

lotes para o setor privado. O conjunto envolve nomes dos setores intensivos e com 

trabalhadores em contato direto com o público, como indústrias e com trabalhadores em 

contato direto com o público, como indústrias e varejistas. A Multiplan, rede de 19 shoppings, 

como Morumbi (São Paulo) e Barra (Rio), é uma das empresas que pretende retomar a iniciativa. 

Ela estuda adquirir um lote de 300 mil doses, das quais 200 mil serão doadas para a rede pública 

e 100 mil serão usadas na imunização de funcionários dos shoppings. 

No começo do ano, as negociações empresariais não avançaram porque as 

farmacêuticas ainda não tinham produção capaz de atender à demanda global. A prioridade tem 

sido a venda para os governos. Assim, cada país pode atender os grupos  como profissionais da 

saúde, idosos e indígenas. Do lado das empresas, a ideia não é furar fila. A compra de vacinas só 

será possível quando estiverem disponíveis para a iniciativa privada. 

 

IPO em alta 
Broadcast 

Com um leque de empresas altamente diversificado, a primeira janela de ofertas de 

ações iniciais (IPO) e subsequentes (follow-ons) da bolsa brasileira fechou com R$ 33,16 bilhões. 

O valor inclui as transações feitas até a sexta-feira (12) e já está 21% acima dos meses de janeiro 

e fevereiro do ano passado, que se iniciou tímido e, apesar da pandemia, surpreendeu 

positivamente todo o mercado. Vale lembrar que dos R$ 27,3 bilhões captados entre janeiro e 

fevereiro de 2020, somente o follow-on da Petrobras movimentou R$ 22 bilhões. Este ano, a 

maior oferta até aqui foi a aguardada estreia do empresário Benjamin Steinbruch na bolsa, com 

o IPO da CSN Mineração, que movimentou R$ 5,2 bilhões na sexta-feira passada. 

O início deste ano é comemorado também pela diversidade de companhias que chegam 

à bolsa. Com nomes que vão do setor de tecnologia, passando pelo agronegócio, energia, 
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consumo e empresas com negócios verdes. Na CVM estão agora 31 ofertas em análise, mas a 

expectativa é de que esse número cresça, à medida que o juro siga baixo o suficiente para 

continuar levando os poupadores à diversificação e o País dê sinalizações positivas à questões 

como a vacinação, que têm efeito na economia, equilíbrio fiscal e reformas. 

 

Otimismo das empresas familiares 
Broadcast 

Mesmo diante das turbulências da economia, as empresas familiares brasileiras estão 

otimistas com seus negócios, com 78% delas estimando crescimento das vendas para 2021. Já 

em outros países, apenas 65% projetam expansão neste ano. Os dados são de pesquisa da 

auditoria e consultoria PWC com 2.801 empresas familiares de 87 países, sendo 282 no Brasil. 

Essas firmas atuam nos setores de comércio, serviço e indústria. A coleta de dados ocorreu entre 

outubro e dezembro. A expectativa de crescimento dos negócios por aqui tem como pano de 

fundo a perspectiva de recuperação da economia brasileira como um todo e a comparação com 

2020, que foi fraco. Mas a segunda onda de contaminações por covid-19 na virada do último 

ano e o ritmo de vacinação ainda incerto são fatores que podem esfriar esse otimismo. Lá fora, 

outros países sentiram os efeitos da segunda onda da pandemia e fechamento do comércio 

antes do fim do ano, o que ajuda a explicar a menor confiança. 

 

Expansão do Comércio Digital 
Broadcast 

A Ame Digital partiu para mais uma funcionalidade, a compra de supermercado 

disponível dentro do super app. O avanço na oferta de compras em supermercados segue a 

estratégia já apontada pela da B2W, controlada pela Lojas Americanas e dona da plataforma, 

em buscar que seus usuários utilizem o app recorrentemente. Mais de 50 redes de 

supermercado estão disponíveis no app. O aplicativo, que oferece serviços bancários, 

recentemente atingiu a marca de 15 milhões de downloads e 2,8 milhões de estabelecimentos 

conectados. 

 

Com apoio do BC, cooperativas de crédito ganham mercado 
O Estado de S. Paulo 
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Em movimento contrário ao dos grandes bancos, que estão fechando agências, as 

cooperativas de crédito ampliaram a presença física no País durante a pandemia, com o apoio 

do Banco Central. O BC estabeleceu como meta o aumento da participação das cooperativas no 

Sistema Financeiro dos atuais 10% para 20% até 2022, descontando os créditos às grandes 

empresas, um segmento em que elas não atuam. Há 827 cooperativas de crédito no País, com 

ativos de R$ 310 bilhões e uma carteira de empréstimos de R$ 156 bilhões. Na avaliação do BC, 

as cooperativas são importantes porque irrigam pequenas empresas, ampliam a competição 

bancária e favorecem a inclusão financeira. Maior instituição do segmento, o Sicoob abriu 197 

agências em 2020, um crescimento de 6%. O Sicredi, segunda maior cooperativa, aumentou sua 

rede em mais 150 pontos. Os grandes bancos fecharam mais de mil agências em 2020. 

Maior instituição do segmento, o Sicoob abriu 197 agências em 2020, um crescimento 

de 6% da sua base, que alcançou 3,48 mil postos. Com isso, em número de agências, só perde  

para o Banco do Brasil, que fechou dezembro com 4,4 mil unidades. O Sicredi, segunda maior 

cooperativa do País, com 2 mil agências, aumentou sua rede em mais 150 pontos na pandemia 

e tem outras 250 unidades previstas para 2021, com investimentos de R$ 200 milhões. 

O cálculo utilizado pelo BC tira da conta nichos em que as cooperativas não atuam, como 

crédito a grandes companhias. Se todo o sistema for contabilizado, a participação das 

cooperativas seria em torno de 5%. Muitas originadas no setor agrícola, as cooperativas 

extrapolaram o campo e hoje atendem clientes de todos os setores, tanto pessoas físicas como 

empresas. Como não têm fins lucrativos – já que emprestam basicamente para seus próprios 

associados, que são, portanto, os donos do negócio – elas conseguem taxas mais competitivas. 

Atualmente há mais de 5 mil cooperativas no Brasil, sendo 827 de crédito, com ativos 

totais de R$ 310 bilhões e uma carteira de empréstimos de mais de R$ 156 bilhões, segundo 

último levantamento realizado pelo Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Em crédito 

especificamente, há mais de 10 milhões de cooperados e 6.043 postos de atendimento. 

Em 2020 as cooperativas lideraram o ranking das concessões de empréstimos a 

pequenos negócios, sendo responsáveis por 31% do total, segundo o Sistema Nacional de 

Crédito Cooperativo (SNCC). Para ampliar ainda mais a participação do segmento no Sistema 

Financeiro Nacional, o BC quer mais flexibilização nas regras para associação, um movimento 

que já visto na última década. A ideia é permitir, por exemplo, que um cooperado de uma 

instituição possa tomar parte do crédito em outra, caso a sua não tenha recursos suficientes. 

Isso abre espaço para que companhias maiores sejam cooperadas. 

O atendimento a regiões do País em que as transações envolvendo o papel moeda e 

cheques ainda são significativas, explica a abertura de agências das cooperativas. “Os pequenos 
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têm dificuldade de acesso a serviços financeiros, como a meios de pagamento. Isso em época 

do Pix, afirma o presidente do Sicoob, Marco Aurélio Almada. Em um período de menos de três 

meses, de novembro a meados de janeiro de 2021, foram depositados no Sicoob  8 milhões de 

cheques. “Para transações em cheque e dinheiro ainda se precisa do porte físico”. Para este ano, 

o Sicoob planeja alcançar 2.144 municípios brasileiros, aumento de 14%. O executivo destaca 

que essas transações têm baixo retorno às instituições financeiras, mas que as cooperativas 

conseguem prestar o serviço por não terem fins lucrativos. Em função disso, os juros costumam 

ser mais atrativos. No Sicoob a taxa do crédito pessoal é de 15,75% ao ano ante média de 31,6%. 

Estudo do BC aponta que a quantidade de municípios onde a cooperativa de crédito é a 

única alternativa para obtenção de serviços financeiros passou de 184, em dezembro de 2018, 

para 202, um ano depois. Segundo o regulador, o aumento reflete tanto a expansão do 

atendimento presencial quanto a redução do número de agências e postos de atendimento dos 

bancos. “Enquanto a tendência dos bancos é a busca de aumento da eficiência, reduzindo assim 

o custo fixo com agências, as cooperativas de crédito vão na contramão, aumentando a presença 

no interior do País”, reforça o analista sênior da agência de classificação de riscos Fitch, Pedro 

Carvalho. O presidente executivo do Sicredi, João Tavares, destaca que a presença física das 

cooperativas de crédito é um diferencial competitivo. “Nossa atuação é pautada por estar onde 

as pessoas precisam de nós e, como a inclusão financeira ainda é uma questão em evolução no 

País, nosso ritmo de penetração em novas comunidades segue acentuado. Nossos planos de 

expansão em termos de agências em 2020 eram, inclusive, superiores ao que foi realizado. 
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que já visto na última década. A ideia é permitir, por exemplo, que um cooperado de uma 

instituição possa tomar parte do crédito em outra, caso a sua não tenha recursos suficientes. 

Isso abre espaço para que companhias maiores sejam cooperadas. 

O atendimento a regiões do País em que as transações envolvendo o papel moeda e 

cheques ainda são significativas, explica a abertura de agências das cooperativas. “Os pequenos 
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têm dificuldade de acesso a serviços financeiros, como a meios de pagamento. Isso em época 

do Pix, afirma o presidente do Sicoob, Marco Aurélio Almada. Em um período de menos de três 

meses, de novembro a meados de janeiro de 2021, foram depositados no Sicoob  8 milhões de 

cheques. “Para transações em cheque e dinheiro ainda se precisa do porte físico”. Para este ano, 

o Sicoob planeja alcançar 2.144 municípios brasileiros, aumento de 14%. O executivo destaca 

que essas transações têm baixo retorno às instituições financeiras, mas que as cooperativas 

conseguem prestar o serviço por não terem fins lucrativos. Em função disso, os juros costumam 

ser mais atrativos. No Sicoob a taxa do crédito pessoal é de 15,75% ao ano ante média de 31,6%. 

Estudo do BC aponta que a quantidade de municípios onde a cooperativa de crédito é a 

única alternativa para obtenção de serviços financeiros passou de 184, em dezembro de 2018, 

para 202, um ano depois. Segundo o regulador, o aumento reflete tanto a expansão do 

atendimento presencial quanto a redução do número de agências e postos de atendimento dos 

bancos. “Enquanto a tendência dos bancos é a busca de aumento da eficiência, reduzindo assim 

o custo fixo com agências, as cooperativas de crédito vão na contramão, aumentando a presença 

no interior do País”, reforça o analista sênior da agência de classificação de riscos Fitch, Pedro 

Carvalho. O presidente executivo do Sicredi, João Tavares, destaca que a presença física das 

cooperativas de crédito é um diferencial competitivo. “Nossa atuação é pautada por estar onde 

as pessoas precisam de nós e, como a inclusão financeira ainda é uma questão em evolução no 

País, nosso ritmo de penetração em novas comunidades segue acentuado. Nossos planos de 

expansão em termos de agências em 2020 eram, inclusive, superiores ao que foi realizado. 
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Em movimento contrário ao dos grandes bancos, que estão fechando agências, as 

cooperativas de crédito ampliaram a presença física no País durante a pandemia, com o apoio 

do Banco Central. O BC estabeleceu como meta o aumento da participação das cooperativas no 

Sistema Financeiro dos atuais 10% para 20% até 2022, descontando os créditos às grandes 

empresas, um segmento em que elas não atuam. Há 827 cooperativas de crédito no País, com 

ativos de R$ 310 bilhões e uma carteira de empréstimos de R$ 156 bilhões. Na avaliação do BC, 

as cooperativas são importantes porque irrigam pequenas empresas, ampliam a competição 

bancária e favorecem a inclusão financeira. Maior instituição do segmento, o Sicoob abriu 197 

agências em 2020, um crescimento de 6%. O Sicredi, segunda maior cooperativa, aumentou sua 

rede em mais 150 pontos. Os grandes bancos fecharam mais de mil agências em 2020. 

Maior instituição do segmento, o Sicoob abriu 197 agências em 2020, um crescimento 

de 6% da sua base, que alcançou 3,48 mil postos. Com isso, em número de agências, só perde  

para o Banco do Brasil, que fechou dezembro com 4,4 mil unidades. O Sicredi, segunda maior 

cooperativa do País, com 2 mil agências, aumentou sua rede em mais 150 pontos na pandemia 

e tem outras 250 unidades previstas para 2021, com investimentos de R$ 200 milhões. 

O cálculo utilizado pelo BC tira da conta nichos em que as cooperativas não atuam, como 

crédito a grandes companhias. Se todo o sistema for contabilizado, a participação das 

cooperativas seria em torno de 5%. Muitas originadas no setor agrícola, as cooperativas 

extrapolaram o campo e hoje atendem clientes de todos os setores, tanto pessoas físicas como 

empresas. Como não têm fins lucrativos – já que emprestam basicamente para seus próprios 

associados, que são, portanto, os donos do negócio – elas conseguem taxas mais competitivas. 

Atualmente há mais de 5 mil cooperativas no Brasil, sendo 827 de crédito, com ativos 

totais de R$ 310 bilhões e uma carteira de empréstimos de mais de R$ 156 bilhões, segundo 

último levantamento realizado pelo Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Em crédito 

especificamente, há mais de 10 milhões de cooperados e 6.043 postos de atendimento. 

Em 2020 as cooperativas lideraram o ranking das concessões de empréstimos a 

pequenos negócios, sendo responsáveis por 31% do total, segundo o Sistema Nacional de 

Crédito Cooperativo (SNCC). Para ampliar ainda mais a participação do segmento no Sistema 

Financeiro Nacional, o BC quer mais flexibilização nas regras para associação, um movimento 

que já visto na última década. A ideia é permitir, por exemplo, que um cooperado de uma 

instituição possa tomar parte do crédito em outra, caso a sua não tenha recursos suficientes. 

Isso abre espaço para que companhias maiores sejam cooperadas. 

O atendimento a regiões do País em que as transações envolvendo o papel moeda e 

cheques ainda são significativas, explica a abertura de agências das cooperativas. “Os pequenos 



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 

Total de Empresas Ativas  
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ             NORDESTE    BRASIL PERÍODO 

Empresas Ativas 600.790   3.462.249 19.907.733 2020 
Fonte: ME 

                  Abertura/Fechamento de Empresas – Ceará - Jan-Dez 2020 

Especificação 

Total do Ano 
2021 

2018 2019 2020 
Jan Até Jan 

Abertura 69.981 84.948 89.084 11.239 11.239 
Fechamento 71.796 31.501 27.463 3.314 3.314 
Saldo -1.815 53.447 61.621 7.925 7.925 

 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 


