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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:      
19 DE FEVEREIRO 2021 
 

Novo cartão do Nubank mira os ‘sem crédito’ 
Broadcast 

O Nubank anunciou ontem que vai adicionar uma nova modalidade de cartão de crédito 

para seus clientes. Inspirado em modelos americanos, o novo cartão permitirá que usuários com 

problemas em obter linhas de crédito possam utilizar o serviço, que funciona como uma espécie 

de cartão pré-pago. A ideia do Nubank, que tem 34 milhões de clientes, é compartilhar com o 

usuário a construção do crédito dentro da base da startup. Na nova modalidade, o cliente 

poderá depositar um valor na sua conta do banco digital, que vai se transformar 

automaticamente em limite do cartão. 

O dinheiro fica retido com o banco, como garantia da fatura de crédito e, após o 

pagamento, o valor é renovado. Se o usuário não utilizar todo o limite depositado, o valor pode 

ser resgatado. O recurso está disponível apenas para alguns usuários – a intenção é que ele 

chegue a toda base em breve. Segundo Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, o cartão 

possibilitará que usuários que não tenham acesso a linhas de crédito ou aqueles com o “nome 

sujo” nos órgãos de crédito possam utilizar o serviço. 

 

Guedes tenta ganhar tempo para aprovar PEC 
O Estado de S. Paulo 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, começou a acionar o novo protocolo de crise 

para o combate do recrudescimento da covid-19 enquanto busca ganhar tempo para aprovação 

de uma PEC de Orçamento de Guerra para garantir o pagamento de um auxílio emergencial. 

O protocolo da crise começou com essas medidas nesse vácuo jurídico depois do fim do 

estado de calamidade no dia 31 de dezembro. São medidas que não trazem impacto direto no 

caixa do Tesouro Nacional. A medida de antecipação do 13º salário aguarda deliberação final 

pela Casa Civil, o que poderá ocorrer em breve. Já a concessão da primeira parcela do auxílio, 

na melhor das hipóteses com o cenário mais favorável só no final de março, a depender da 

tramitação da PEC. O acionamento de novo protocolo é considerado pela equipe econômica 

como essencial para essa fase que o ministro chama de “cauda” da pandemia. 
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Guedes tenta garan�r medidas de ajuste na nova PEC de Guerra e para isso a área 

econômica já aceita que para um limite de gastos num patamar em torno R$ 30 bilhões para o 

pagamento de auxílio não haja necessidade de uma contrapar�da de novas medidas de ajuste, 

valendo a economia que já foi ob�da com o congelamento de salários dos servidores. Seria dado 

um “waiver” (dispensa) em troca de aprovação de um protocolo de medidas de ajuste fiscal a 

serem acionados no futuro. A versão da PEC, no entanto, deverá ser bem mais compacta do que 

a pretendida pelo ministro que conseguiu emplacar nas conversas de ontem com os presidentes 

da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, a garan�a de que o auxílio será concedido 

por meio de um PEC e não via uma crédito extraordinário sem garan�as jurídicas. 

 

Ambipar, de gestão de lixo, vai às compras no exterior 

Broadcast 

Primeira empresa de gestão de lixo a entrar na B3, a Ambipar acaba de fechar mais uma 

aquisição no exterior, onde pretende ser referência e líder na prestação de socorro em situações 

de emergência para conter danos ao meio ambiente. A canadense Orion, que atua no segmento 

também conhecido como “response” (ou resposta, na tradução livre), é a sexta empresa 

estrangeira comprada, desde que a Ambipar levou suas ações à Bolsa, no meio do ano passado. 

Em sua carteira, já entraram outras quatro norte-americanas e uma no Reino Unido. Mais de 

uma dezena de empresas da área foram mapeadas lá fora por uma consultoria contratada pela 

Ambipar no fim de 2020 – e devem entrar na cesta de compras da companhia até dezembro. 

A Ambipar captou R$ 1 bilhão no IPO. Na lista de promessas, estavam várias aquisições, 

especialmente no Hemisfério Norte - as quais vem cumprindo. As empresas alvo têm um 

faturamento entre US$ 7 milhões e US$ 10 milhões. A Orion, que fechou o acordo com a 

Ambipar esta semana, faturou 9,7 milhões em dólares canadenses em 2020. 

Apesar do apelo que o tema ESG ganhou no mercado financeiro, os inves�dores da Bolsa 

não têm pago mais por suas ações. Os papéis da companhia são negociados atualmente com 

um ganho modesto em relação ao IPO. Além das respostas de emergência, a Ambipar faz a 

gestão do lixo das empresas e as ajuda a obter o selo ESG. Segundo a presidente a Ambipar, 

Cris�na Andrio�, 96% dos resíduos gerados por seus clientes têm resultado em valor para a 

companhia e apenas 4% são efe�vamente desperdiçados. O lixo pode se transformar em 

energia, compostagem, em matéria-prima ou subproduto.  

 

(19/02/2021)
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Broadcast 

Com a avalanche de empresas de tecnologia rumo a uma abertura de capital, o PicPay 

entrou na fila. Contratou o BTG Pactual para coordenar seu IPO. A fintech, contudo, ainda não 

bateu o martelo sobre onde fará seu IPO: se escolherá a Nasdaq, bolsa americana reconhecida 

por atrair empresas de tecnologia, ou na B3, que desde o ano passado vem abrigando IPOs de 

“techs” com forte demanda. O PicPay pertence à J&F, holding de inves�mentos da família 

Ba�sta, que também controla a JBS. Em número de clientes, é a maior fintech do Brasil, com 41 

milhões de usuários, mais que o dobro do que �nha no início da pandemia. Somente no ano 

passado, foram R$ 49,6 bilhões em valores transacionados por meio da fintech. 
 

Alta Demanda Insumos Construção Civil 

Broadcast 

A forte demanda do setor de construção civil fez a líder global em materiais de 

construção suíça LafargeHolcim antecipar a retomada de sua capacidade total de produção. 

Inicialmente a volta estava programada para março, mas desde o fim do ano passado está 

operando em 100% da capacidade. Segundo a supervisora de distribuição da fábrica no Rio de 

Janeiro, Roberta Nery, a demanda está tão grande que a unidade está retomando a produção 

em níveis anteriores à pandemia. A expecta�va é voltar aos patamares de 2019. No mais alto 

nível hierárquico da fábrica, Nery afirma que a igualdade de gêneros da empresa deve servir de 

exemplo a concorrentes do setor, como a indústria de cimento, cujos quadros são 

predominantemente masculinos. 

 

Parceria Banco e Marketplace 

Broadcast 

O Banco ABC Brasil, que no ano passado voltou a apostar no segmento de crédito para 

empresas médias, segue com ape�te para este mercado, mesmo após o fim de es�mulos do 

governo para socorrer companhias durante a pandemia. Um dos esforços da ins�tuição para 

atrair novos clientes é uma parceria com um grande marketplace de varejo, que deve ser 

lançado no segundo semestre. Por meio desse canal, oferecerá crédito online.  A parceria está 

em fase de testes e o banco não revela o nome da companhia. A ideia é ter acesso a dados do 

marketplace para reunir o máximo de informações possíveis sobre os negócios feitos por lá, 

como recorrência de vendas e avaliação de produtos pelos clientes. Tudo isso para tornar mais 
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precisa a análise de crédito e a oferta do empréstimo. Além disso, o risco seria menor, uma vez 

que os pagamentos das parcelas ocorreriam pela própria plataforma. "A aquisição de clientes 

deve se acelerar bastante daqui para frente", afirmou o presidente do banco, Sérgio Lulia. 

 

País negocia reduzir Tarifa Externa Comum do Mercosul 
Broadcast 

O governo brasileiro negocia a redução da Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul em 

pelo menos 20% a partir de 2021. Segundo o Estadão/Broadcast apurou, a ideia está em 

discussão na equipe econômica. 

A intenção é que o corte seja gradual, mas já iniciando neste ano. Também está em 

análise a redução de tarifas de importação sobre bens de capital e de informática, o que pode 

ser feito sem o aval do Mercosul. O ministro da Economia, Paulo Guedes disse que anunciaria 

em breve “passos para a reabertura da economia”. 

A redução de tarifas, porém, não foi bem recebida pelo setor privado e parte da equipe 

do ministro acha que não é hora de abrir mais a economia brasileira, por causa da pandemia. 

Segundo o Estadão/Broadcast apurou, Guedes é favorável à abertura – que vem sendo 

prometida por ele desde a campanha de 2018 –, mas, diante da reação do setor privado, o 

ministro ainda não bateu o martelo sobre como e quando isso será feito. 

A TEC é a tarifa cobrada por todos os países do Mercosul na importação de produtos de 

fora do bloco e hoje está em média em 13,5%. A CNI defendeu a abertura comercial por meio 

de uma agenda de negociação de “acordos equilibrados e do aprofundamento da agenda 

econômica do Mercosul”. “No âmbito do Mercosul, qualquer alteração da TEC deve, 

necessariamente, passar primeiro por consulta pública abrangente, com a participação de 

representações empresariais de todos os setores econômicos do Brasil e dos demais países do 

bloco”, afirmou, em nota. A CNI disse que o acesso ao mercado brasileiro de maneira negociada 

traz “menores riscos econômicos e sociais, entre eles o do aumento no desemprego”. 

 

Restrições a serviços afetam economia mundial 
O Estado de S. Paulo 

O aumento das restrições ao comércio internacional de serviços no ano passado tornou 

ainda mais grave a crise econômica mundial causada pela pandemia, de acordo com relatório 

da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O quadro poderia ter 

IPO no mercado TIC (19/02/2021)
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sido ainda pior se, em sentido contrário ao aumento das limitações, não tivesse havido uma 

redução nos obstáculos ao comércio digital entre fronteiras. Mais medidas de facilitação do 

comércio digital entre países foram tomadas no ano passado do que em anos anteriores. A 

pandemia afetou o comércio de serviços, observou o secretário-geral da OCDE, Angel Gurría. “O 

transporte e as viagens entraram em colapso, mas o comércio por meio digital e os serviços de 

apoio, como telecomunicações, contribuíram para a resistência de nossas economias.” 

O estudo está baseado nas normas aplicadas por 48 países, entre eles o Brasil, que 

respondem por mais de 80% de todo o comércio mundial de serviços. Alguns desses países já 

ocupam posição destacada quanto às melhores práticas regulatórias para esse comércio. Entre 

eles estão República Checa, Letônia, Holanda, Japão, Lituânia e Reino Unido. 

Outros se destacaram em 2020 pelas reformas no seu sistema regulatório. Nessa lista o 

Brasil ocupa lugar destacado, na frente de China, Islândia, Indonésia e Cazaquistão, que também 

modernizaram seu marco regulatório. No caso brasileiro, a OCDE destaca a mudança das 

condições para a autorização de operação de bancos e seguradoras estrangeiras e a entrada em 

vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. A abertura do mercado de transporte aéreo brasileiro 

em 2018 é igualmente citada como medida para facilitação do comércio de serviços. 

A persistência – e até o fortalecimento – de restrições em muitos países, no entanto, 

reduz a capacidade de recuperação da economia mundial. Por isso, “eliminar as restrições ao 

comércio de serviços será fundamental quando os governos tiverem de encaminhar a economia 

mundial para uma recuperação sólida, inclusiva e sustentável”, disse o secretário geral da OCDE. 

Segundo a organização, se as diferenças regulatórias entre os países foram cortadas pela 

metade, os custos do comércio de serviços poderiam cair 15% em três ou quatro anos. 

 

Biocombustível de lixo cresce com Lei do Gás e Sustentabilidade 
O Estado de S. Paulo 

Gerado pela purificação do biogás obtido com a decomposição de resíduos orgânicos 

que hoje vão para aterros sanitários, o biometano pode substituir combustíveis fósseis, como o 

diesel, reduzindo emissões de gases do efeito estufa de até 96%. Enquanto o governo brasileiro 

discute uma potencial redução na tributação de combustíveis fósseis, na contramão do resto do 

mundo, produtores de biogás tentam criar condições para fazer deslanchar no País uma 

alternativa renovável ao diesel: o biometano. O cenário em 2021 é visto como promissor, com 

a quebra do monopólio da Petrobrás nos gasodutos, a esperada aprovação do Novo Mercado 

do Gás pelo Congresso Nacional e o fortalecimento da agenda ESG na esteira da pandemia. 

(19/02/2021)
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diesel, reduzindo emissões de gases do efeito estufa de até 96%. Enquanto o governo brasileiro 

discute uma potencial redução na tributação de combustíveis fósseis, na contramão do resto do 

mundo, produtores de biogás tentam criar condições para fazer deslanchar no País uma 

alternativa renovável ao diesel: o biometano. O cenário em 2021 é visto como promissor, com 

a quebra do monopólio da Petrobrás nos gasodutos, a esperada aprovação do Novo Mercado 

do Gás pelo Congresso Nacional e o fortalecimento da agenda ESG na esteira da pandemia. 
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Além do gás natural, a nova Lei do Gás deve incentivar também projetos de geração de 

biogás e biometano a partir de aterros sanitários e resíduos orgânicos. O texto já aprovado no 

Senado libera o acesso do biometano à rede de gasodutos, estimulando sua regulamentação 

pelos Estados, a quem compete a política de distribuição do gás. O recém-aprovado marco do 

saneamento também é favorável, já que o biometano pode ser produzido a partir do tratamento 

do biogás gerado nos aterros sanitários e nas estações de tratamento de esgotos. 

Segundo a Associação Brasileira do Biogás (Abiogás), a produção nacional de biometano 

é pequena: 365 mil m³ por dia. A entidade projeta um aumento de 10% em 2021, ritmo de 

crescimento abaixo do ano passado (14%). O volume está muito aquém do potencial brasileiro, 

estimado pela entidade em 120 milhões de m³ por dia. Isso é o equivalente a 39 bilhões de litros 

de diesel, ou 70% do consumo nacional. O biometano pode ser destinado à geração de energia 

elétrica e substituir o gás natural de uso industrial e residencial, mas é no abastecimento do 

transporte veicular que reside seu maior potencial. A estimativa é que ele reduza de 90% a 96% 

as emissões de gases do efeito estufa quando comparado ao diesel e à gasolina. 

O diretor da Scania no Brasil, Silvio Munhoz, conta que, com a pandemia, cresceu a 

procura de empresas interessadas em caminhões a biometano e GNV (gás natural veicular). A 

estimativa é fechar 2021 com a venda de mais de 200 unidades no País, contra 70 em 2020. A 

participação dos modelos a gás na produção e nas vendas da fábrica de São Bernardo do Campo 

(SP) é pequena: mil veículos em um total de 30 mil por ano. A Scania foi pioneira na produção 

desses veículos no Brasil. A primeira entrega foi feita em 2020, para a multinacional de 

cosméticos L’Oréal.  A fabricante apresentou o primeiro ônibus para fretamento movido a gás 

no País. O modelo vai transportar trabalhadores da usina da Gerdau, também a primeira a usar 

um caminhão a biometano na mineração. Munhoz admite que os caminhões da linha podem ser 

até 30% mais caros, mas diz que isso é compensado pela redução de custos ao longo do tempo. 

A New Holland trabalha para colocar no mercado brasileiro em até dois anos seu trator 

a biometano. O modelo está em teste por aqui desde 2017, e a ideia é que seja abastecido pelo 

próprio produtor rural com o biogás gerado por resíduos de animais ou de culturas nas fazendas. 

A fabricante calcula que o motor a biometano gere uma redução de custos de 25% a 40% quando 

comparada com os combustíveis convencionais. 

 

O País tem oito usinas de biometano em produção comercial, fruto de R$ 680 milhões 

em investimentos, mas só três entregam o combustível no padrão exigido pela ANP. A 

Ecometano, do Grupo MDC, opera duas delas: uma no Ceará e outra no Rio. A presidente do 

Grupo MDC, Manuela Kayath, diz que, ao mesmo tempo em que a nova Lei do Gás promete 
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destravar o chamado mercado livre – em que consumidores escolhem fornecedores –, cresce a 

demanda de empresas com metas de redução de emissões mais agressivas.  

Para chegar a uma produção diária de 32 milhões de m³ de biometano em 2030, a 

Abiogás calcula que seriam necessárias cerca de mil plantas em operação. O investimento 

estimado é de R$ 50 bilhões, diz o vice-presidente da associação, Gabriel Kropsch. A entidade 

tenta negociar com o governo formas de dar escala à produção e fomentar os projetos. 

Outra demanda é a de leilões específicos para o biogás, como já ocorre para energias 

eólica e solar – neste ano, essa nova fonte estará contemplada em quatro licitações. De olho 

nesse potencial, novos projetos vêm sendo anunciados. A GasBrasiliano e a Cocal Energia 

fecharam em janeiro parceria para fornecimento de biometano para a região oeste de São 

Paulo. O investimento em um gasoduto e uma usina é estimado em R$ 160 milhões, com 

distribuição a partir de julho de 2022. A Zeg Biogás planeja investir R$ 460 milhões até 2024. A 

companhia finaliza uma planta de biometano no aterro sanitário CTL Ecourbis, na capital paulista 

e até meados do ano inicia a produção do primeiro de seis projetos de biogás a partir da vinhaça, 

resíduo da produção de etanol. A aposta é que o combustível renovável possa revolucionar a 

frota pesada no Brasil, assim como o etanol o fez na frota leve. 

 

Startup Descomplica levanta R$ 450 milhões 
Broadcast 

A pandemia impulsionou o uso de ferramentas digitais na educação. Agora, startups do 

segmento, conhecidas como “edtechs”, começam a receber investimentos para ampliar suas 

operações. É nesse contexto que a Descomplica, conhecida por atividades de reforço para Enem 

e vestibulares, anunciou ontem que recebeu um aporte de US$ 84,5 milhões (cerca de R$ 450 

milhões) – a empresa diz que é o investimento é maior já feito no segmento na América Latina. 

O aporte foi capitaneado pelo Invus Group, que já havia liderado outras rodadas na 

empresa, e pelo grupo japonês SoftBank. O Valor Capital Group, que também já havia feito 

investimentos em rodadas anteriores na startup, voltou a participar. Além desses três nomes, 

dois novos investidores chamam a atenção: The Edge, guitarrista da banda U2, e a Chan 

Zuckerberg Initiative, empresa de investimentos de impacto social da família do fundador do 

Facebook. A Península Participações, de Abílio Diniz, fechou o time de investidores. Essa foi a 

quinta rodada de aportes na empresa – a última, de R$ 54 milhões, havia ocorrido em 2018. 

Segundo um ranking da empresa de inovação Distrito, essa é a maior cifra já levantada 

por uma edtech brasileira num investimento de capital privado – o segundo lugar também é da 
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Descomplica, com o aporte de três anos atrás. Só a Arco Educação levantou valor maior (US$ 

194 milhões) entre as startups brasileiras de educação.  Fundada em 2011 pelo professor de 

Física Marco Fisbhen, a Descomplica ficou conhecida por suas ferramentas de preparação para 

o Enem e para vestibulares. No ano passado a companhia inaugurou um novo capítulo em sua 

história, com a Faculdade Descomplica, que traz cursos de graduação e pós-graduação 100% 

digitais. O braço de ensino superior começou com quatro cursos de graduação no ano passado 

– serão lançados mais 15 em 2021 e outros 18 em 2022. A pós-graduação já conta com 300 

programas e deve chegar a 500 até o final do ano. 
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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         4.02 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 


