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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
25 FEVEREIRO DE 2021 
 

 

Auditores são contra a desvinculação de fundo 

Broadcast 

A desvinculação de um fundo que banca atualmente as despesas da Receita Federal 

deixará o órgão de “pires na mão” e prejudicará a arrecadação de tributos pela União e por 

fiscos de vários Estados do Brasil, reclamam auditores fiscais. 

No novo texto da PEC emergencial, foi alterado artigo da Constituição que permitia a 

possibilidade de vinculação de recursos para saúde, educação e para a administração tributária. 

Além de acabar com os pisos para saúde e educação, a mudança atingiu o modelo de 

financiamento da Receita e de administrações tributárias estaduais e municipais, que têm 

despesas bancadas por fundos que recebem parte das multas arrecadadas por esses órgãos. 

O presidente do Sindifisco, Kleber Cabral, explica que a Receita Federal não tem 

autonomia orçamentária. O órgão segue o mesmo trâmite de outros do governo federal: tem 

os gastos previstos no Orçamento Federal, que vai a votação no Congresso Nacional, sofre 

bloqueio anual, luta todos os anos por mais recursos. A diferença é que o fisco tem uma fonte 

de receita própria, o Fundo de Desenvolvimento e Administração da Arrecadação e Fiscalização 

(Fundaf), que cobre desde salários dos funcionários da Receita a despesas do dia a dia e tem 

como fonte de recursos multas aplicadas pelo próprio órgão. 

A Receita, no entanto, não tem autonomia para usar os recursos – tanto que há uma 

sobra de R$ 12 bilhões no fundo frente a um orçamento de R$ 2 bilhões previsto para o órgão 

neste ano. O valor ficou abaixo do orçamento do ano passado, de R$ 2,1 bilhões, e do de 2019, 

de R$ 3,1 bilhões. “Não é que temos autonomia e vamos perder. Gostaríamos de ter, a OCDE 

recomenda que tenha, mas não é a verdade. Mas temos uma fonte de recursos, porque a 

Constituição entendeu que saúde e educação são as prioridades sociais, e a administração 

tributária é quem provê os recursos para isso. Por isso existia esse tripé”, explicou. Para Cabral, 

se já é difícil garantir recursos para a Receita tendo uma fonte fixa de financiamento que existe 

desde 1970, a situação vai piorar se a desvinculação for aprovada. 
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Há teoria econômica para garantir mínimo para saúde e educação’ – 

Marcos Mendes (Insper) 

O Estado de S. Paulo 

• A revogação do piso de recursos para aplicação em saúde e educação é o melhor 

caminho? 

Essa revogação dificilmente será mantida na PEC. Foi incluída sem um debate claro, 

sobre prós e contras. Gerou forte reação contrária e um Fla x Flu entre os que acham que o fim 

da vinculação vai gerar muito dinheiro para ser realocado pelos parlamentares e os que acham 

que a desvinculação desestruturará os serviços de saúde e educação. Não vai acontecer nem 

uma coisa nem outra. Primeiro, porque a maior parte do gasto em saúde e educação – 

principalmente na educação – é com pessoal, que não pode ser demitido nem ter salários 

reduzidos. Logo, o gasto não cai e não abre espaço para outras despesas. Segundo, porque, no 

caso da educação, o Fundeb já tem todas as regras estruturadas e vinculações definidas em 

dispositivos que não estão sendo revogados. Assim, nada muda no Fundeb. 

• Qual a sua avaliação sobre a revogação dos mínimos? 

Existe justificativa na teoria econômica para se garantir um patamar mínimo de gastos 

nessas duas áreas. Primeiro, porque elas geram as chamadas “externalidades”. Quando o Estado 

financia a educação de uma criança, ele não está criando valor apenas para aquela pessoa. A 

sociedade também se beneficia, por ter um indivíduo mais produtivo, menos propenso a se 

tornar um desempregado ou um criminoso no futuro. Há também uma questão de igualdade de 

oportunidade: as pessoas precisam ter condições mínimas de acesso à saúde e educação para 

se desenvolverem e competirem no mercado de trabalho. 

• Mas o modelo precisa de aprimoramento? 

O primeiro problema da legislação brasileira está na forma como é feita a vinculação. 

Ela é um porcentual da receita tributária. Quando a receita sobe, o ente público é obrigado a 

gastar mais: contrata professores, constrói hospitais. Quando a receita cai, a receita vinculada 

também cai, e faltam recursos para manter o gasto no nível anterior. Além disso, como a 

vinculação é feita dentro de cada ano, o maior pesadelo de um secretário de Fazenda e de 

Educação de um Estado e município é ter uma arrecadação muito boa em dezembro, porque ele 

vai ter de gastar dentro daquele exercício. Para isso arruma uma despesa de última hora, sem 

planejamento. Acaba gastando mal só para cumprir a regra e não ser processado. 

• E a aplicação dos recursos? 
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O segundo problema é que a política de vinculação de recursos parece dominar o 

processo decisório: só se pensa no dinheiro e não como aplicá-lo da forma mais eficiente 

possível. Houve captura para que o aumento do dinheiro seja imediatamente transformado em 

elevação dos salários. O foco fica em dinheiro, dinheiro, dinheiro; salário, salário, salário. Perde-

se a perspectiva de que o objetivo maior é ampliar e melhorar o resultado da educação lá na 

frente. É muito celebrado o que foi obtido no Ceará, onde fizeram exatamente isso: premiar as 

prefeituras que melhorassem a qualidade da educação. Já na discussão do Fundeb, as 

corporações dominaram o debate e impediram que se adotasse o caminho vitorioso do Ceará. 

Metas de qualidade não foram introduzidas como critério de partilha dos recursos. O 

direcionamento foi mais dinheiro para pagar mais salário. Zero de preocupação com melhoria 

da educação. 

 

‘Pode-se fazer algumas melhorias nos pisos, mas não extinguir’ – Élida 

Graziane – Procuradora MP-SP 

O Estado de S. Paulo 

• Qual a sua avaliação sobre a proposta de fim dos pisos constitucionais para aplicação 

de recursos em saúde e educação? 

É inconstitucional à luz da Arguição de Descumprimento de Preceito Constitucional 45, 

em que o relator foi o ministro Celso de Mello, sobre um caso ainda da época do ex-presidente 

Lula, de 2004. Ele tinha feito uma burla de incluir despesas financeiras no piso da saúde e o 

ministro Celso de Mello falou que era inadmissível a manipulação da atividade financeira do 

Estado para frustrar a efetividade de direitos fundamentais. Agora, mais recentemente, temos 

uma medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.595 em vigor, em relação ao 

piso da saúde, que fala que o piso pode ser aprimorado para se tornar mais aderente ao 

planejado, para entrega de resultados, mas não extinto. 

• E a fusão dos pisos? 

Na prática, é uma forma de extinção, porque gera a possibilidade limítrofe de zerar a 

aplicação em uma das áreas para aplicar só em uma. Tem, por exemplo, o município de Ilhabela 

(SP), que aplica só em saúde mais de 40% de sua receita de impostos. Se passar a fusão, Ilhabela 

poderia zerar a aplicação de recursos em educação. 

• Mas podem ser aprimorados? 

Sim, claro. A Constituição não é imutável. Pode tornar os pisos mais aderentes ao 

planejamento, por exemplo, o da educação, para não deixar o prefeito gastar de forma 

(25/02/2021)
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absolutamente irracional. É preciso obrigar que o piso educacional seja destinado a cumprir as 

metas do PNE (Plano Nacional de Educação). Em vez de gastar erraticamente, ele deve gastar 

para cumprir as metas, reestruturando a rede, ampliando a oferta de horário integral, 

promovendo mais capacitação periódica para os professores. Vale lembrar que só 

universalizamos a pré-escola e o ensino médio em dezembro de 2016. Ainda temos 6 milhões 

de crianças fora das creches. A maioria da população com mais de 24 anos não concluiu o ensino 

médio. Por isso, não sabe nem ler nem escrever. O gargalo da baixa produtividade da mão de 

obra no Brasil passa pelo fato que só tem quatro anos que universalizamos o ensino médio. 

Então é preciso manter os pisos e aprimorar a qualidade desses gastos vinculados. 

• A PEC será desidratada? 

Com certeza. Olha a loucura que fizeram para autorização de crédito extraordinário. Do 

jeito que fizeram, ficou uma redação terrível. Não precisava daquilo. Era só alterar direto o teto 

como foi feito com as receitas do pré-sal para a distribuição aos Estados e municípios. Deram 

uma torcida na regra. É uma gambiarra extremamente perigosa. Isso é um desvio do crédito 

extraordinário. É uma redação que burla o teto e a separação de Poderes. Dizer que crédito 

extraordinário não precisa dos requisitos de imprevisibilidade e urgência é mudar a sua razão 

de existir, portanto é também inconstitucional. 

• A PEC abre possibilidade para novos auxílios? 

Sempre abre. Seria mais transparente alterar direto o teto e deixar o Congresso prestar 

contas na lei de Orçamento. O chefe do Executivo precisa dialogar com o Congresso por dentro 

da lei de Orçamento, em vez de querer editar créditos extraordinários fora do teto. 

 

IPO do Banco Modal marca estreia da categoria na B3 

Broadcast 

O Banco Modal saiu na frente de seus concorrentes e vai abrir capital na B3. A 

plataforma de investimentos protocolou o IPO e vai levantar recursos para dar musculatura a 

seu banco digital. Entre as empresas com esse modelo de negócios de ecossistema de 

investimento, apenas a XP é listada, mas na Bolsa norte-americana Nasdaq. O Modal se tornará 

uma segunda opção para se investir no segmento e na Bolsa brasileira. A Guide, que tem a Fosun 

como principal sócio, teria a pretensão de fazer uma oferta em três anos. Outras plataformas 

maiores e que têm se destacado nos negócios, como Órama e Genial, não demonstram no 

mercado qualquer intenção de realizar uma oferta de suas ações neste momento. 
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(SP), que aplica só em saúde mais de 40% de sua receita de impostos. Se passar a fusão, Ilhabela 

poderia zerar a aplicação de recursos em educação. 

• Mas podem ser aprimorados? 

Sim, claro. A Constituição não é imutável. Pode tornar os pisos mais aderentes ao 

planejamento, por exemplo, o da educação, para não deixar o prefeito gastar de forma 
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absolutamente irracional. É preciso obrigar que o piso educacional seja destinado a cumprir as 

metas do PNE (Plano Nacional de Educação). Em vez de gastar erraticamente, ele deve gastar 

para cumprir as metas, reestruturando a rede, ampliando a oferta de horário integral, 

promovendo mais capacitação periódica para os professores. Vale lembrar que só 

universalizamos a pré-escola e o ensino médio em dezembro de 2016. Ainda temos 6 milhões 

de crianças fora das creches. A maioria da população com mais de 24 anos não concluiu o ensino 

médio. Por isso, não sabe nem ler nem escrever. O gargalo da baixa produtividade da mão de 

obra no Brasil passa pelo fato que só tem quatro anos que universalizamos o ensino médio. 

Então é preciso manter os pisos e aprimorar a qualidade desses gastos vinculados. 

• A PEC será desidratada? 

Com certeza. Olha a loucura que fizeram para autorização de crédito extraordinário. Do 

jeito que fizeram, ficou uma redação terrível. Não precisava daquilo. Era só alterar direto o teto 

como foi feito com as receitas do pré-sal para a distribuição aos Estados e municípios. Deram 

uma torcida na regra. É uma gambiarra extremamente perigosa. Isso é um desvio do crédito 

extraordinário. É uma redação que burla o teto e a separação de Poderes. Dizer que crédito 

extraordinário não precisa dos requisitos de imprevisibilidade e urgência é mudar a sua razão 

de existir, portanto é também inconstitucional. 

• A PEC abre possibilidade para novos auxílios? 

Sempre abre. Seria mais transparente alterar direto o teto e deixar o Congresso prestar 

contas na lei de Orçamento. O chefe do Executivo precisa dialogar com o Congresso por dentro 

da lei de Orçamento, em vez de querer editar créditos extraordinários fora do teto. 

 

IPO do Banco Modal marca estreia da categoria na B3 

Broadcast 

O Banco Modal saiu na frente de seus concorrentes e vai abrir capital na B3. A 

plataforma de investimentos protocolou o IPO e vai levantar recursos para dar musculatura a 

seu banco digital. Entre as empresas com esse modelo de negócios de ecossistema de 

investimento, apenas a XP é listada, mas na Bolsa norte-americana Nasdaq. O Modal se tornará 

uma segunda opção para se investir no segmento e na Bolsa brasileira. A Guide, que tem a Fosun 

como principal sócio, teria a pretensão de fazer uma oferta em três anos. Outras plataformas 

maiores e que têm se destacado nos negócios, como Órama e Genial, não demonstram no 

mercado qualquer intenção de realizar uma oferta de suas ações neste momento. 
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A Easynvest foi adquirida pelo Nubank e a Necton, pelo BTG Pactual, que já tem ação na 

Bolsa e uma plataforma digital. O Banco Inter, outro listado, é apontado como referência para 

o Modal, mas seu negócio não está alicerçado em investimentos. 

 As corretoras e bancos menores vêm reinventando seus negócios nos últimos anos e se 

desdobraram em plataformas de investimentos, aproveitando o filão de negócio aberto pela XP. 

No IPO coordenado pelo Credit Suisse e com Bank of America e Itaú BBA no sindicato, o Modal 

quer ganhar peso para concorrer em um modelo de negócio de serviços bancários, no qual a XP 

também deve investir forte este ano. 

O modelo perseguido pelo banco está baseado no investimento, o que evita o 

comprometimento de balanço em operações de crédito, por exemplo. O banco origina as ofertas 

de crédito aos clientes, as transforma em instrumento de dívida e oferece como investimento 

na sua plataforma. O crédito colateralizado, no qual o cliente toma recursos dando o 

investimento que tem na casa como garantia, também está no leque de serviços do banco e 

entre as vertentes de expansão do negócio. Procurado, o Banco Modal não quis comentar. 

 

Mercado em Expansão 

Broadcast 

O head do Bradesco BBI, Luis Felipe Thut, vê a possibilidade de as ofertas iniciais de 

ações (IPO) e follow ons (emissões secundárias) alcançarem o volume sem precedentes do ano 

passado já no início do segundo semestre. Essas operações somaram R$ 128 bilhões em 2020. 

Mesmo perante o susto com a troca no comando da Petrobras, ele está otimista: o BBI tem 70 

operações sendo preparadas para chegarem à bolsa até julho. 

 

Avanço do Pix no pagamento de Impostos 

Broadcast 

Usado pelo governo para facilitar o pagamento de impostos federais, o Pix começa a 

avançar também em estados e municípios. Alguns, como o Estado de São Paulo, têm se 

preparado para incluir o Pix como alternativa para o recolhimento de tributos como o ICMS 

(estadual) e o IPTU (municipal), por meio de uma solução desenvolvida pelo Banco do Brasil. 

A solução do banco permite que o contribuinte quite o tributo com um QR Code, por 

meio do aplicativo de qualquer instituição financeira que tenha o Pix, não apenas pelo BB. Além 

de São Paulo, estão em fase de integração à tecnologia Piauí e Acre. Entre os municípios, Eusébio 

(CE), São José dos Campos (SP), Uberlândia (MG), Linhares e Vila Velha (ES). 
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A pandemia e o orçamento das famílias 

O Estado de S. Paulo 

O aumento em janeiro, pelo segundo mês consecutivo, do porcentual de famílias com 

dívidas coincide com o surgimento de dificuldades e incertezas no cenário econômico, o que 

recomenda maior rigor na gestão do orçamento doméstico. O conselho é da Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em boletim sobre endividamento e 

inadimplência do consumidor. Em janeiro, 66,5% das famílias tinham dívidas, com aumento de 

0,2 ponto em relação ao porcentual observado no mês anterior, quando se registrou o primeiro 

aumento nesse índice desde agosto. 

A pesquisa inclui dívidas com cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, 

carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de casa. Levando-

se em conta a pandemia, o aumento do número de famílias endividadas em janeiro não chega 

a indicar um cenário negativo, na avaliação do presidente da CNC, José Roberto Tadros. 

“Temíamos uma escalada do número de inadimplentes”, diz ele. “O auxílio emergencial ajudou 

a evitar o pior cenário, e a economia soube se reinventar na medida do possível.” 

De fato, o pagamento do auxílio emergencial para mais de 60 milhões de pessoas com 

mais dificuldades por causa da pandemia injetou grande volume de recursos na economia e 

evitou o agravamento da crise. Mas o benefício só foi pago até dezembro, o que gera 

preocupações sobre como as pessoas mais carentes enfrentarão suas dificuldades sem a ajuda 

financeira extraordinária e lança dúvidas sobre a evolução da atividade econômica. O 

comportamento da demanda de crédito e da inadimplência é parte dessas dúvidas. 

Até janeiro não havia sinais preocupantes. O percentual de famílias com contas em 

atraso caiu pelo quinto mês seguido, para 24,8%. Está 1 ponto acima do índice apurado em 

janeiro de 2020, mas é o menor desde fevereiro, isto é, antes da chegada da pandemia. O índice 

de comprometimento do orçamento doméstico com o pagamento de dívidas, no entanto, 

chegou a 21,7%, menor do que o de dezembro, mas 2,3 pontos acima do de janeiro de 2020. 

O agravamento da pandemia, o atraso na vacinação, a persistência de alto índice de 

desemprego e a lenta recuperação da economia recomendam gestão cautelosa do orçamento 

doméstico. 
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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 
Estoque do 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  
Fonte: Banco Central e , ME e IBGE 
     

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 


