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 NOTÍCIAS ECONÔMICAS:      17 DE FEVEREIRO 2021 
 

Guedes planeja medidas anticrise em 2021 menos dependentes 

do Tesouro  
Folha de S. Paulo 

Mesmo com a perspectiva de liberação de novos gastos públicos neste ano para 

combater as consequências econômicas da pandemia, o ministro Paulo Guedes planeja 

amenizar o impacto das medidas nas contas públicas. A equipe econômica desenha iniciativas 

em 2021 que gere efeitos similares aos observados no ano passado, mas que reduza ou até 

mesmo descarte a necessidade de recursos do Tesouro Nacional, dependendo do caso. 

Um exemplo são os programas de empréstimos. As linhas de crédito criadas em 2020 

para socorrer empresários usaram em grande parte recursos da União, que garantiu o risco de 

até 100% de cada operação. Técnicos discutem um meio de os empréstimos dependerem menos 

de recursos públicos e terem uma parcela maior do risco assumido pelos próprios bancos. 

Os números ainda estão sendo estudados, mas já se fala internamente que as garantias 

podem ser baixadas para patamares próximos a 30% do valor de cada operação. No caso do 

programa de manutenção do emprego, Guedes tem ido além e dito que pretende eliminar o uso 

do caixa do Tesouro. A volta da medida que evita demissões já é uma certeza para 2021. O 

programa criado em 2020, e visto por equipe econômica e especialistas como fundamental para 

a preservação de postos formais de trabalho durante a crise, permitia a suspensão de contratos 

de trabalho ou reduções de 25%, 50% ou 70% nas jornadas, com corte proporcional de salário. 

O ministro estuda usar recursos do FAT  para antecipar recursos ao trabalhador 

empregado. A principal fonte de recursos do FAT é composta pelas contribuições para o PIS e 

para o Pasep. Na visão de Guedes é melhor pagar uma quantia para o trabalhador permanecer 

empregado do que um valor maior quando estiver desempregado. Por isso, a medida passou a 

ser chamada informalmente de "seguro-emprego". Em 2020, foram usados R$ 51,5 bilhões da 

União para compensar trabalhadores pela redução de salário ou suspensão dos contratos. O 

chamado BEM (Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego) foi o terceiro programa que 

recebeu recursos do Tesouro em 2020 (atrás do auxílio emergencial e dos repasses a estados e 

municípios). Outras iniciativas que não têm impacto fiscal são a antecipação do 13º do INSS e a 

liberação de mais recursos do FGTS. 
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MENOR DEPENDÊNCIA 

Medidas estudadas para se reduzir uso do caixa do Tesouro: 

Programa de manutenção de emprego e renda 

 Guedes estuda eliminar uso de recursos do Tesouro para pagar compensação aos 

trabalhadores que tiveram salário reduzido ou contrato suspenso 

 A ideia é usar dinheiro do FAT. em 2020, programa demandou R$ 51,5 bilhões da União 

Auxílio emergencial 

 governo estuda público mais focado 

 acima de 40 milhões, mas menor do que os 67 milhões de pessoas do ano passado 

 busca um pagamento mais baixo, de R$ 200 a R$ 250 —ano passado, foram pagos R$ 

600 inicialmente e R$ 300 depois. Em 2020, Tesouro liberou R$ 322 bilhões para o 

programa (o mais caro do pacote anticrise) 

Linhas de crédito 

 números não estão prontos, mas equipe econômica estuda reduzir a dependência dos 

empréstimos de recursos do Tesouro 

 a União garantiu até 100% de cada operação em 2020, e o percentual agora pode ficar 

em patamares menores. No ano passado, foram criados quatro programas de crédito 

com R$ 74,9 bilhões em recursos públicos 

FGTS e INSS 

 ministério também estuda reeditar medidas que não geram impacto para as contas 

públicas, como algumas também experimentadas no ano passado 

 por exemplo, a liberação de mais saques do FGTS e a antecipação de pagamentos do 

13º do INSS (que seria pago de qualquer forma). 

  

Mudanças no marco legal das startups 
O Estado de S. Paulo 

FELIPE MATOS ✽ ESPECIALISTA EM EMPREENDEDORISMO E TECNOLOGIA 

 SÓCIO DA 10K.DIGITAL 

Com o avanço do projeto de lei 146/2019, que segue em tramitação no Senado e foi 

incluído na lista de projetos prioritários do governo, o Marco Legal das Startups caminha para 

sua efetiva implementação. Apesar de representar uma boa notícia para o ecossistema de 

inovação, diversas entidades representantes de diferentes segmentos manifestaram 

(17/02/2021)
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descontentamento com pontos faltantes e falhas na redação do trecho que trata das opções de 

participação em ações, as chamadas “stock options”. 

A necessidade de revisão do projeto foi trazida por diversas entidades do setor em 

consulta pública realizada na última semana pelo senador Carlos Portilho, relator do projeto. 

Dentre as entidades que endossam as mudanças, estão a Associação Brasileira de Startups e o 

grupo Dínamo, dos quais este autor é participante, além de atores como a Associação Anjos do 

Brasil, Conaje, Fecomércio, o investidor anjo Marco Poli, entre outros. 

As entidades estão lançando um movimento conjunto por alterações do texto do 

projeto, focando em quatro pontos: (1) Caráter não remuneratório das stock options; (2) 

Equiparação tributária dos investimentos em startups aos em imóveis ou no agronegócio; (3) 

Possibilidade de startups S.A.S aderirem ao regime tributário do Simples Nacional; e (4) Dispensa 

de publicações e livros digitais para startups S.A.S, independentemente do número de sócios. 

Muitos desses pontos estavam nas propostas originais durante as discussões e consultas 

públicas que marcaram a construção do PL, mas acabaram não sendo incluídas no texto final. 

Contudo, a aprovação do texto da forma como está pode representar retrocessos que 

implicarão no aumento da carga tributária sobre stock options e em efeitos inócuos da 

simplificação das sociedades S.A.S, já que, por permanecerem excluídas do Simples Nacional, 

dificilmente serão utilizadas por startups, apesar dos benefícios de governança. 

Além disso, é preciso considerar que o país está muito atrasado em relação ao resto do 

mundo na tributação do investimento anjo, o que gera desincentivo para o investimento em 

startups locais. Um investidor brasileiro paga menos imposto investindo em startups 

estrangeiras do que brasileiras, já que grande parte dos países incentiva esse tipo de aporte. Por 

fim, o país ainda convive com livros de ações em papel, atravancando processos de 

investimento, compra e venda de ações que estão no mundo analógico. 

 

Sem auxílio e sob a pandemia, economistas apontam recessão 
O Estado de S. Paulo 

Em meio ao recrudescimento da pandemia, a economia brasileira entrou em 2021 

dando sinais de perda de fôlego. Sem o auxílio emergencial para trabalhadores informais, 

extinto a partir de janeiro, uma retração do PIB neste primeiro trimestre já estava no radar. 

Agora, vem crescendo o número de analistas que esperam queda também no segundo 

trimestre, configurando o que o mercado chama de “recessão técnica”, quando a economia se 

contrai por dois trimestres seguidos. 

(17/02/2021)
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Com um Natal fraco para o comércio e com o setor de serviços terminando o ano ainda 

longe do normal, o sinal de dezembro foi de arrefecimento na retomada da economia. Para 

piorar, os primeiros dados de janeiro, como os índices de confiança do consumidor e dos 

empresários, o fluxo nas estradas e a venda de veículos, não foram bons. 

Um movimento de revisão para baixo nas projeções de crescimento para o primeiro 

trimestre e para 2021 como um todo já estava em curso desde o ano passado. Agora, os dois 

trimestres seguidos de retração já estão no cenário das equipes de análise do banco BNP 

Paribas, da consultoria MB Associados e do IBRE/FGV. 

A MB Associados passou a projetar duas retrações seguidas no PIB, tanto no primeiro (-

0,8%) quanto no segundo (0,3%) trimestres. Para o economista-chefe da consultoria, Sérgio 

Vale, um dos problemas é que a vacinação contra a covid19 vai demorar a deslanchar. 

“Estou otimista com as vacinas, e vejo chance de o programa de imunização acelerar ao 

longo do caminho, podendo ter impacto potencialmente explosivo lá na frente, já que mais 

vacinas estão surgindo. No começo, no entanto, a produção, aquisição de insumo, negociação 

política, é tudo mais lento e podemos entrar numa recessão leve”, diz Vale. 

Outras equipes – como as dos bancos Citi, Goldman Sachs, Fibra e Santander e a da 

consultoria Tendências – veem a economia estagnada no primeiro semestre, combinando queda 

no PIB do primeiro trimestre com baixo crescimento no segundo. Dados econômicos 

corroboraram o cenário mais pessimista. O IBGE informou o varejo caiu 6,1% em dezembro ante 

novembro. O desempenho negativo do setor de serviços – queda de 0,2% ante novembro 

confirmou o clima de desaceleração. O IBC-BR, indicador de atividade do Banco Central, veio 

(17/02/2021)
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com alta de 0,64% em dezembro. Segundo Bráulio Borges, economista da LCA Consultores, se 

mantido o crescimento de 3,14% do IBCBR no quarto trimestre de 2020 sobre o terceiro, seria o 

suficiente para o PIB como um todo crescer 3,5% em 2021. Ou seja, se o crescimento for zero 

ao longo do ano, sempre na comparação de um trimestre com o anterior, a economia já fecharia 

com ganho. É o que economistas chama de “carregamento estatístico”. “Qualquer crescimento 

de 3,0% ou 3,5% (em 2021) significará que a economia andará de lado. Seria o crescimento mais 

elevado desde 2013, mas seria ilusório”, afirma Borges. A LCA não projeta dois trimestres 

seguidos de queda, mas, pode haver retração no primeiro trimestre. Para o economista, mais 

preocupantes do que os dados de 2020 são os indicadores que já saíram sobre janeiro.  

 

Título ESG deslancha com investidor mais maduro 
Broadcast 

Por muitos anos, companhias no Brasil e no mundo têm emitido títulos de dívida (bonds) 

com selo de sustentabilidade ambiental, os greenbonds, sem obter qualquer vantagem 

financeira, ou seja, sem redução no custo dessas operações perante os títulos tradicionais. Em 

outras palavras, os investidores nunca premiaram as companhias pelo fato de direcionarem os 

recursos captados com os chamados greenbonds para projetos sustentáveis. Agora, um outro 

tipo de título começou a trazer uma nova perspectiva. Os chamados Sustaintability Linked Bonds 

(SLB) carregam algo além do compromisso com um único projeto, levando as companhias a 

assumirem também metas de “comportamento” em seu negócio como um todo, alinhadas com 

princípios de responsabilidade ambiental, social e de governança (ESG, segundo a cartilha). Os 

SLBS, ao contrário dos greenbonds, têm permitido às companhias captarem a um custo menor. 

Outro ponto é a procura maior pelos investidores. “Houve uma evolução no mercado com a 

presença de um investidor mais maduro e que oferece prêmio para aquelas emissões que têm 

compromissos mais arrojados”, diz o responsável por mercado de renda fixa do Bradesco BBI, 

Philip Searson. Em janeiro, das 14 emissões de bonds feitas por empresas e bancos brasileiros, 

quatro foram de SLBS e três de greenbonds. Optaram pelos SLBS, a Movida, Simpar, a Klabin e 

Fsbioenergia, juntas levantando US$ 1,675 bilhão. O BTG Pactual, o Itaú Unibanco e a Amaggi 

emitiram outros US$ 1,750 bilhão em greenbonds. 

Segundo o Bank of America Merrill Lynch (Bofa), até o momento, existem apenas US$ 

15,8 bilhões em SLBS emitidos globalmente. Mas se for considerado tudo o que foi emitido em 

bonds relacionados ao tema ESG no mundo em 2020, o total sobe para US$ 500 bilhões. Os 

greenbonds ainda dominam, tendo sido responsáveis por 60% dessas operações feitas por 

empresas e bancos no ano passado. 
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(17/02/2021)
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Aumento de venda de imóveis pela Internet 
Broadcast 

A incorporadora paulistana Vitacon atingiu a marca de 76% das vendas de imóveis pela 

internet em 2020, um patamar bem mais alto do que a média. Ainda não há dados consolidados 

do setor, mas algumas incorporadoras vêm relatando que o comércio eletrônico pode 

representar entre 25% e 50% do total dos novos contratos. No caso da Vitacon, 65% dos clientes 

que compraram o imóvel pela internet sequer pisaram no estande, e só 35% pediram algum 

atendimento físico ao longo do processo. A Vitacon vendeu R$ 930 milhões em 2020 e lançou 

nove empreendimentos, avaliados em R$ 1,35 bilhão (57% parte Vitacon). A incorporadora tem 

as norte-americanas Hines e Seven Bridges como sócias em projetos.  

 

Parceria com Uber 
Broadcast 

A Elo - empresa de cartões que tem como sócios os bancos Bradesco, Caixa e Banco do 

Brasil se uniu à Uber e ao Digio para ser a bandeira do cartão pré-pago que será oferecido aos 

motoristas. Terá direito ao cartão o motorista que decidir abrir uma conta digital no próprio 

aplicativo da Uber, lançada há duas semanas, em parceria com o Digio, banco digital criado em 

2015 por meio de uma parceria entre Bradesco e BB. A Uber Conta foi inicialmente oferecida a 

um grupo restrito de motoristas. A intenção é chegar a todos ainda este ano. » Ruim para uns... 

Se fez estrago nos balanços dos grandes bancos, que tiveram em 2020 mais provisões para 

perdas com crédito que lucro, o temor de explosão da inadimplência fez deslanchar a BLU365. 

A fintech, criada em 2015 e voltada para prestar suporte a varejistas na cobrança e recuperação 

de créditos em atraso, viu sua receita saltar 50% em 2020. 

 

Venture Capital em Fintech 
Broadcast 

A gestora de venture capital KPTL percebeu uma atividade destacada na fintech, uma de 

suas quase 60 em carteira, e, em novembro, chamou nova rodada de capital entre os 

investidores semente para colocar a BLU365 em um novo patamar. Em vez de apenas ajudar 

clientes a fazer seus recebíveis se desempenharem melhor, a fintech passou a comprar carteiras 

em atraso, com um cacife de R$ 1 bilhão para gastar até 2022. Segundo o presidente da fintech, 

(17/02/2021)

(17/02/2021)

(17/02/2021)
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Alexandre Lara, entre seis e oito semanas a sua ferramenta de análise de crédito, que conta com 

mais de 100 modelos de ‘machine learning’, analisou 1,5 bilhão de carteiras em atraso. Já 

consumiu R$ 120 milhões do capital reservado com essa finalidade. 
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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 


