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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:      
18 DE FEVEREIRO 2021 
 
 

Com estrangeiros em IPO, Eletromidia irá às compras 
Broadcast 

Especializada em mídia fora de casa, aquela das TVS de LED em estações do metrô, trens, 

elevadores, pontos de ônibus e relógios em grandes avenidas (conhecida como ‘out of home’, 

no jargão publicitário), a Eletromidia conquistou os estrangeiros em sua oferta inicial de ações 

(IPO, na sigla em inglês), que movimentou R$ 871,6 milhões. Sua ação estreou ontem na B3. 

Com o mercado mais desenvolvido e conhecido no exterior, com gigantes de capital aberto 

como Third Point e Franklin Templeton, os gringos ficaram com 35% do total de papéis emitidos. 

No País, dois fundos locais levaram as maiores fatias: Brasil Capital e Equitas.  

Capitalizada com o dinheiro que foi direto para seu caixa, a Eletromidia deve agora 

traçar sua via de crescimento por meio de aquisições. O setor de mídia ‘out of home’ é altamente 

pulverizado: a Eletromidia tem participação de 26% do mercado brasileiro e a francesa Jcdecaux, 

de 24%. Outro caminho de crescimento que já vem sendo vislumbrado pela empresa é o da 

internacionalização. A ideia é que, com a internet das coisas, a publicidade fora de casa ganhe 

valor. Telões digitais deverão acoplar informações úteis, como horários de ônibus, trânsito, 

previsão do tempo e notícias, à publicidade. A expectativa, inclusive, é de melhoria no serviço, 

à medida em que as cidades se tornem “inteligentes” (smart cities). Nos roadshows, a 

Eletromidia usou seus telões interativos nos encontros que continuam sendo online. 

 

Nova Lei Cambial: Depósitos em Dólares 
Broadcast 

Nem bem a Câmara dos Deputados tinha aprovado a proposta da nova lei cambial e os 

bancos já contatavam clientes para explicar as mudanças no marco regulatório, que tornarão as 

regras para operações mais simples para as empresas. A lei foi aprovada e, rápido no gatilho, o 

Bank of America convidou o diretor de regulação do Banco Central, Otavio Damaso, para uma 

palestra que reuniu mais de 500 clientes no dia seguinte. 

  

(18/02/2021)

2 
 

O emaranhado de regras nas operações de câmbio tem dificultado a competitividade 

das empresas. Com o novo marco, que adota os parâmetros da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), a expectativa é mais transações. A média do volume anual 

de comércio exterior dos 37 membros da OCDE representou 30% do PIB de cada país, enquanto 

no Brasil o número não passa de 15%. A mudança abre caminho para avanço na conversibilidade 

do real, com perspectiva de maior uso da moeda lá fora. 

 

Medidas de defesa comercial afetam as exportações 
Broadcast 

Num ano marcado pelo impacto da pandemia em todas as atividades sociais e 

econômicas, muitos países adotaram medidas de defesa comercial para conter o que 

consideram concorrência desleal. Levantamento feito pela CNI constatou que, em 2020, o Brasil 

foi objeto de 27 medidas desse tipo decididas por 12 países. As restrições aos produtos 

brasileiros implicarão perdas de exportação de US$ 856,8 milhões (cerca de R$ 4,6 bilhões). Mas, 

ao contrário do que historicamente fazia, o governo brasileiro não adotou nenhuma medida 

desse tipo no ano passado. “Temos que reavaliar nossa política e avaliar se estamos alinhados 

com o resto dos países”, observou o gerente de Negociações Internacionais da CNI, Fabrizio 

Panzini. A entidade representativa da indústria reconhece que o governo vem monitorando a 

aplicação das medidas de restrição aos produtos brasileiros, em trabalho articulado com o setor 

privado. Mas considera ser necessária “uma ação diplomática mais enérgica”. 

Não será prudente esperar que tal ação decorra de iniciativa do ministro das Relações 

Exteriores, Ernesto Araújo. Ele está mais preocupado em defender o presidente Bolsonaro em 

todo foro a que tenha acesso. O Ministério da Economia, de sua parte, informou que trabalha 

ativamente no apoio aos exportadores em investigações ligadas à defesa comercial de outros 

países. Citou como resultado positivo desse apoio a não imposição pelo governo dos Estados 

Unidos de direito antidumping às exportações brasileiras de madeira. 

O governo americano, até janeiro chefiado por Donald Trump – que o presidente Jair 

Bolsonaro considerava seu aliado e o chanceler brasileiro tomava como exemplo de político a 

ser seguido pelo mundo –, foi o que mais aplicou medidas contra produtos brasileiros. 

Foram sete, pouco mais de um quarto do total, mas com impacto financeiro muito mais 

pesado, de estimados US$ 636 milhões, praticamente três quartos das perdas totais estimadas 

pela CNI. Os EUA sempre foram ativos na sua defesa comercial, e as eleições do ano passado, 

que Trump perdeu, podem ter estimulado mais medidas desse tipo. 
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Regulamentação lenta ameaça marco de saneamento 
O Estado de S. Paulo 

A demora do governo Bolsonaro em editar um dos decretos que regulamentam o marco 

legal do saneamento acendeu um alerta sobre a viabilidade dos prazos previstos na lei e uma 

eventual pressão para aumentá-los no Congresso. O movimento exigiria uma revisão do texto 

legal, o que já gera receio entre membros da equipe econômica, que querem evitar essa brecha 

a todo custo. O novo marco entrou em vigor em julho do ano passado com a promessa de 

universalizar os serviços de saneamento no País. As regras que ditarão a capacidade financeira 

das empresas do setor – e poderão excluir companhias do mercado – ainda não saíram, mesmo 

com a data final para os grupos comprovarem que têm estofo para fazer os investimentos 

necessários se aproximando. O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) defende que o 

prazo definido na lei – março de 2022 – é suficiente, sem necessidade de prorrogação. 

Mas esse não é o discurso de parte do setor. A Associação das Empresas Estaduais de 

Saneamento Básico (Aesbe) fará movimentação no Congresso para dilatar prazos. Segundo o 

presidente da Aesbe, Marcus Vinicius Neves, o assunto deve ser debatido na próxima assembleia 

da entidade, prevista para o início de março. Por ora, não há uma posição fechada. Neves 

também comanda a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa). 

O imbróglio envolve a decisão do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério 

Marinho, de publicar o aguardado decreto somente após deputados e senadores analisarem se 

derrubam ou mantêm os vetos do presidente Jair Bolsonaro a trechos do novo marco legal, o 

que é mal-visto pela Aesbe. Sob orientação do MDR e da Economia, Bolsonaro barrou do texto 

a possibilidade de as companhias estaduais de saneamento renovarem por mais 30 anos os 

contratos para prestação de serviços nos municípios, fechados sem licitação. Pela nova lei, o 

processo concorrencial é regra. A ação do presidente irritou líderes do Congresso, empresas 

públicas e governadores. A escolha é uma estratégia informal da pasta. O MDR não quer editar 

o decreto agora com receio de que as normas afetem o humor das bancadas e dos chefes 

estaduais, arriscando a manutenção do veto pelo Legislativo. A avaliação é de que a prorrogação 

dos contratos das empresas públicas estaduais – caso o veto caia – atrasaria a universalização. 

Hoje a prestação dos serviços é dominada pelas companhias estaduais, cuja capacidade de 

investimento é questionada. No Brasil, uma parcela de 46% da população ainda vive sem acesso 

a rede de esgoto e 16% não são atendidos por rede de abastecimento de água. 

 Quanto a esse ponto, o Ministério da Economia tem a mesma posição. A área 

econômica queria ver o ato publicado ainda em janeiro, com receio de que o atraso dê força ao 
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argumento de que os prazos estão curtos. O medo é de que o trabalho desenvolvido durante o 

ano passado no Parlamento vá por “água abaixo”. O presidente da Aesbe afirma que o processo 

de adaptação ao novo marco é como uma “engrenagem”. Com uma delas paralisada, todo o 

resto é afetado. Os aditivos com as metas de universalização do novo marco precisam ser 

assinados até 31 de março de 2022. O processo de comprovação da capacidade econômico-

financeira precisará estar pronto. Os Estados têm até julho de 2021 para definir as unidades 

regionais de saneamento. A elaboração dos planos de negócio das empresas já demandaria as 

regras de capacidade que estarão no ato do Executivo, alega Neves: “Como eu vou montar os 

blocos regionais se eu não sei como serei avaliado?”, questionou presidente da Aesbe. 

Especialista em concessões e PPPS, o advogado Marcelo Rangel Lennertz concorda que 

os prazos estão apertados. Mas, para ele, ainda é prematuro cravar uma necessidade de 

alteração. “Se quiserem reinventar a roda, criando requisitos desnecessariamente detalhados e 

restritivos, isso pode inviabilizar os prazos que estão hoje previstos”, ponderou Lennertz. 

 

Governo vai rever estudos para melhorar licenciamentos 
O Estado de S. Paulo 

Os atrasos que regularmente fazem parte do histórico de boa parte das obras em todo 

o País costumam recorrer a um mesmo vilão quando precisam ser justificados: a culpa é do 

licenciamento ambiental, do Ibama e secretarias estaduais do meio ambiente, que demoram 

para analisar os projetos e comprometem os cronogramas. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio 

Gomes de Freitas, porém, faz um mea-culpa sobre o assunto e admite que, na realidade, são 

frequentes as situações em que os estudos de impacto ambiental têm péssima qualidade 

técnica, o que acaba por gerar devoluções e sucessivos pedidos de correções e complementos, 

transformando o processo de licenciamento em um drama sem conclusão. 

 Desde o início do governo Bolsonaro, o ministro da Infraestrutura vinha sendo um dos 

maiores defensores do projeto de lei que tramita no Congresso e que prevê uma nova Lei Geral 

do Licenciamento Ambiental, sob relatoria do deputado Kim Kataguiri (DEMSP). O ministro diz 

que continua a apoiar o projeto, mas afirma que, a partir de mudanças no próprio ministério 

para elaborar os estudos de impacto ambiental, tem conseguido avançar no tema sem a 

necessidade de mudanças drásticas no processo. “Ter normas mais claras para o licenciamento 

ambiental é algo bom, porque retira a burocracia e torna o processo objetivo. Agora, o que 

temos visto é que a gente consegue fazer o licenciamento de obras sem a mudança na lei”. 
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O ministério passou a revisar estudos contratados para diversas obras, o que, segundo 

Freitas, tem dado resultado prático para adiantar o cronograma de licenciamento. Nesta 

situação estão incluídas estradas como a BR-135, na Bahia, que teve seu estudo espeleológico 

refeito. O impacto a terras indígenas também passou a ser reanalisado em relação a rodovias 

como a BR-158 e a BR-080, em Goiás. As revisões também estão em andamento nos estudos da 

Ferrogrão, prevista para ser erguida entre o Mato Grosso e o Pará, e a reconstrução da BR-319, 

que liga Porto Velho (RO) a Manaus (AM). “Estamos investindo nisso, internamente, para 

melhorar os estudos, interagindo mais vezes com o órgão ambiental, e de forma continuada. 

Isso tem mudado a nossa vida, no que diz respeito ao licenciamento. Temos tido um ganho claro 

de tempo em concessões de licença”, diz Tarcísio. 

 

FINTECH TENTA TIRAR ESCOLAS DO ‘SUFOCO’ 
O Estado de S. Paulo 

Um ex-dono de escola ajuda agora antigas concorrentes, que sofreram com a perda de 

alunos e inadimplência durante a pandemia, a não fecharem as portas. O Educbank, plataforma 

financeira criada pelo empresário Danilo Costa, banca as mensalidades não pagas e cuida da 

gestão da escola. Não se trata de empréstimo: a nova fintech oferece capital para que a escola 

invista para melhorar seu projeto educacional, com formação de professores e tecnologia. Em 

troca, cobra uma taxa sobre o valor das mensalidades e bom desempenho acadêmico. 

Costa acha que é possível ganhar dinheiro e fazer o ensino privado de qualidade chegar 

a mais gente. “Mesmo que tenham inadimplência, são escolas estáveis, com famílias fiéis, que 

acabam pagando. Mas injetamos capital para elas não sofrerem com a inadimplência ao longo 

do ano nem precisarem aumentar as mensalidades”, diz. 

O foco do Educbank, criado há seis meses, são boas escolas de bairro que cobram em 

torno de R$ 800 em todo o Brasil. Atualmente, cerca de 90% dos 40 mil colégios privados do País 

são pequenas instituições, com pouca capacidade de gestão. A ideia, segundo Costa, não é 

apostar em escolas de elite que já cobram caro e entregam ensino considerado de alto nível. 

Com a previsão de aplicar R$ 20 milhões até o fim de 2021, o Educbank prevê acelerar 

rapidamente e investir até R$ 1 bilhão nos próximos dois anos, dinheiro que virá de capital 

próprio e de investidores. “Muitas escolas com bom currículo estão abaladas, o dano pode ser 

irreparável”, afirma Costa sobre a  pandemia, que fechou a educação por dez meses no País. 

Segundo o sindicato das escolas particulares de São Paulo (Sieeesp), entre 20% e 30% 

das escolas de ensino infantil (0 a 5 anos) fecharam em 2020. Isso porque muitos pais tiraram 
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as crianças da escola, pois a lei no Brasil exige a matrícula apenas a partir dos 4 anos. O ensino 

online para os pequenos também se mostrou inviável, além de contraindicado por educadores. 

O presidente do Sieeesp, Benjamim Ribeiro da Silva, diz que é difícil para escolas com 

problemas financeiros conseguirem crédito em bancos tradicionais. “A maioria são escolas 

pequenas com menos de 200 alunos, não conseguem consistência contábil”, afirma. “A gente 

enxerga a escola por um outro ângulo”, afirma o diretor-presidente do Educbank, Lars Janér. 

Um dos primeiros clientes é o Colégio Santa Mônica, em Pirituba, zona norte da capital, 

que perdeu 50% de seus alunos na pandemia, a maioria deles da educação infantil. “Ainda tive 

de reduzir as mensalidades. Sustentamos o custo fixo com 40% da receita”, conta um dos sócios 

e diretor da escola, Rodrigo Frediani. Os planos de abrir o ensino fundamental 2 e expandir a 

escola ficaram paralisados – hoje o colégio atende apenas até o 5.º ano. 

Frediani soube do Educbank em um grupo de Whatsapp e marcou uma reunião para 

entender o que a fintech fazia. “Alguns alunos começaram a voltar. Mas a inadimplência é o 

grande peso que as escolas carregam”. Como é uma relação de longo prazo, não podemos 

negativar o pai. Também não se pode fazer sanção, como impedir o aluno de frequentar a 

escola.” Segundo estimativas, cerca de 10% dos pais não pagam as mensalidades em dia na rede 

particular e isso aumentou na pandemia. O Educbank agora garante todas as mensalidades 

pagas do Santa Mônica, que tem cerca de 150 alunos, e assumiu o setor de cobranças. Quando 

as famílias pagam os atrasados, os juros são repassados à fintech. Em troca de assumir o risco 

pela escola, cobra 5% das mensalidades pagas. O porcentual é estipulado a partir de um 

algoritmo que leva em conta os riscos da escola. Outros clientes da fintech são colégios do 

interior de São Paulo, como o Anglo, de Itatiba, e a Escola Divina Providência, em Jundiaí. 

Entre as contrapartidas para o investimento estão justamente o alto desempenho em 

avaliações dos alunos e outros parâmetros de qualidade. Para investir na escola, o Educbank 

avalia ainda itens como a satisfação dos pais, estabilidade do corpo docente e reclamações em 

órgãos de defesa do consumidor. Os contratos têm prazo médio de um ano. 

Costa largou o Direito para empreender e fundar, aos 27 anos, a Vereda Educação. O 

grupo foi um dos pioneiros das escolas de baixo custo com ensino integral em São Paulo. Ele se 

desligou da empresa em 2019 e criou o Educbank. “Se não houver um apoio financeiro para 

escolas privadas, o impacto para a educação pode ser alto, pois vai pressionar a escola pública.” 
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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 


