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 Mais de R$ 400 bilhões por ano poderiam ser injetados na 
economia brasileira em até cinco anos com uma mudança 
inclusiva: a bancarização de classes sociais fora do sistema 
financeiro. É o que aponta um estudo feito pela fintech alt.Bank. 
O impulso ajudaria o Produto Interno Bruto (PIB) a crescer até 5,5 
pontos porcentuais até 2025.  Baseada em um modelo de 
equilíbrio macroeconômico derivado de estudos acadêmicos, a 
tese diz que de 35 milhões a 45 milhões de adultos brasileiros em 
idade ativa ainda não têm acesso a serviços financeiros básicos. 
Esse grupo gera cerca de R$ 665 bilhões por ano, não 
formalmente incluídos no PIB do Brasil. É o equivalente à 
economia do Chile. 
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Inclusão e Bancarização

 Mais de dois terços dos jovens brasileiros de até 24 anos, ou 
77,4%, têm empregos considerados de baixa qualidade. São 7,7 
milhões de pessoas, de acordo com levantamento feito pela 
consultoria Idados. Entre os que têm de 25 a 64 anos, são 39,6%. 
Foram analisadas renda, estabilidade, condições de trabalho e 
rede de proteção – como o INSS. Os mais novos enfrentam 
fragilidades em todos os pontos, mas eles têm os piores 
desempenhos em salário e estabilidade. Cerca de 90% ganham 
entre R$ 398 e R$ 539 e 75% têm menos de três anos de tempo 
de serviço. Sem experiência nem vínculo empregatício, são 
também os primeiros a serem demitidos em momentos de crise 

Mais de dois terços dos jovens têm emprego 
precário no País
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e fazem parte do grupo de trabalhadores com mais dificuldades 
para voltar ao mercado de trabalho. 
 Para considerar se um emprego é de má qualidade ou não, 
foram analisados quatro aspectos: salário, estabilidade, rede de 
proteção (INSS, por exemplo) e condições de trabalho. Em todos 
os pontos, o emprego dos jovens apresenta fragilidades, mas os 
piores são renda e estabilidade. Para cerca de 90%, a renda é 
inferior a seis vezes a cesta básica (varia de R$ 398 a R$ 539) e 75% 
têm menos de 36 meses de tempo de trabalho.

3
 Startup israelense dedicada a conectar freelancers a 
empresas chegou nesta terça (10) à América do Sul pelo Brasil. A 
Fiverr já era acessada por brasileiros, mas disponibilizará a partir 
de agora uma plataforma em português e possibilidades de 
pagamentos em real, via cartão de crédito ou boleto bancário. 
Criada em 2010 pelos israelenses Micha Kaufman e Shai Wininger, 
a Fiverr opera  em 160 países, disponibilizando trabalhos pontuais 
para profissionais de diversas categorias, como designers gráficos, 
tradutores, programadores e músicos.
 A empresa já foi criticada também por anunciar serviços a 
preços muito baixos para o trabalhador -inicialmente, cada "gig", 
como são chamados os trabalhos na plataforma, valia US$ 5 (R$ 
27), e a Fiverr ficava com US$ 1 (R$ 5,4).  Hoje em dia freelancers 
podem cobrar o quanto quiserem por seus serviços. No último 
ano, foram realizadas mais de 3 milhões de contratações por meio 
do site, em 400 categorias diferentes, o que fez o valor da 
companhia triplicar. Só em 2020, além do Brasil, a plataforma 
desembarcou também na Alemanha, França e Espanha.

Startup israelense de trabalho freelancer chega ao Brasil 
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 O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) vai adotar 
assinatura eletrônica para a contratação dos estudantes, na 
esteira da Medida Provisória 983 editada no mês passado para 
simplificar o uso do procedimento digital em meio ao isolamento 
social.
 Em um projeto-piloto foram elaborados 2.000 contratos via 
assinatura eletrônica, segundo o Ciee, e a meta é que, até o fim do 
ano, todos sejam feitos pela modalidade, o que reduziria em até 
60% o tempo de contratação de um estagiário. Como base de 
comparação, 11 mil contratos foram fechados desde abril, sendo 
2.000 digitais.

Desburocratização e Mercado de Estágios

5
 A nova Carteira Verde Amarela digital em estudo pelo 
ministro da Economia, Paulo Guedes, vai permitir o registro por 
hora trabalhada de serviços prestados pelo trabalhador para 
vários empregadores. Não haverá cobrança de encargos 
trabalhistas, do FGTS e da contribuição previdenciária. Guedes 
pretende fazer uma “ponte” de transição entre a assistência social 
do governo e os contratos regidos pela CLT. Uma espécie de 
“rampa” para o trabalhador informal subir e entrar no mercado 
formal de trabalho. Na carteira, estará registrada a quantidade de 
horas que o trabalhador faz para cada empregador com a 
referência do salário mínimo.

Verde Amarela simplifica contratação
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 A proposta está sendo construída pela equipe econômica 
com apoio de estudiosos do assunto. Um conselho informal de 
políticas sociais, entre eles Ricardo Paes de Barros, José Márcio 
Camargo, André Portela, Vinicius Botelho e Sergei Soares.

6
 O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) vai adotar o 
processo de assinatura eletrônica para a contratação dos 
estudantes, na esteira da Medida Provisória 983 editada no mês 
passado para simplificar o uso do procedimento digital em meio 
ao isolamento social. Em um projeto-piloto que vem sendo 
desenvolvido desde abril foram elaborados 2.000 contratos via 
assinatura eletrônica, segundo o Ciee, e a meta é que, até o fim do 
ano, todos sejam feitos pela modalidade, o que reduziria em até 
60% o tempo de contratação de um estagiário. 

CIEE prevê queda de 60% no tempo para contratar 
estagiário com assinatura eletrônica 

5



6

Secretaria Executiva do 
Agronegócio



7

7
 A empresa mineira de nutrição vegetal Satis espera faturar 
13,5% mais este ano, com vendas para os segmentos de soja, 
feijão, milho, algodão e hortifrútis. José Nascimento, presidente 
da Satis, atribui a previsão à mudança rápida de estratégia após a 
pandemia de covid-19, com realização de negócios online. Até 
então, a abordagem a produtores e revendas ocorria em visitas e 
em feiras. A Satis abriu dois centros de distribuição, em Formosa 
(GO) e Juazeiro (BA), ampliou o de Nova Mutum (MT), e adquiriu 
estrutura no distrito industrial de Araxá (MG), próxima à atual 
fábrica, para armazenagem de produtos e futura expansão da 
produção. O investimento é de R$ 8 milhões.

Negócios on line no Agronegócio

8
 Em um amplo plano de “descarbonizar” atividades nos 
próximos cinco anos, a China exigirá práticas cada vez mais 
sustentáveis de seus fornecedores de carnes. “Queremos 
continuar a importar do Brasil, mas estamos atentos às emissões 
de carbono”, alertou Shenggen Fan, professor da China 
Agricultural University, em webinar promovido no dia 19 pela 
Tropical Forest Alliance (TFA) que contou também com 
participantes do governo e da cadeia produtiva daqui. “A China 
exigirá uma colaboração global para reduzir suas emissões”, 
reforçou Fan. A diretora executiva do hub de investidores 
Greenovation, Bai Yunwen, confirmou a disposição de investidores 

China quer ‘descarbonizar’ economia e cobra o agro



do país asiático para projetos verdes: “Importamos muita carne e 
precisamos combater o volume de carbono emitido nessa 
cadeia”.  Shenggen Fan garantiu que a China está disposta a 
pagar mais pela carne “carbono neutro” e reconheceu que, 
embora “mais barata”, a proteína brasileira é de qualidade. 
Recomendou que o Brasil invista num trabalho de marketing no 
país asiático para garantir ao consumidor a sustentabilidade do 
produto. “Os chineses estão ávidos por dieta saudável e 
sustentável”. “Esse trabalho é demorado, mas deve começar.”

8

9
 O comércio online de produtos para o campo disparou com 
a pandemia. Sem poder conferir as novidades nas feiras 
agropecuárias, que foram canceladas, produtores migraram para 
a internet. Shoppings virtuais de marcas e revendas de produtos 
agropecuários, os marketplaces do setor projetam para 2020 
quase o dobro da receita de 2019. 
 A Agrofy, usada por fabricantes de máquinas, insumos e 
outros itens, deve movimentar mais de R$ 50 bilhões, ante R$ 28 
bilhões em 2019, segundo Rafael Sant’anna, gerente de Negócios. 
A Orbia, marketplace cujos controladores são Bayer e Bravium, 
prevê um salto nos negócios. O número de revendas de insumos e 
cerealistas com lojas no espaço deve passar dos atuais 100 para 
até 170 em 2020. Ivan Moreno, CEO da Orbia, espera que 2% a 5% 
da receita dos futuros parceiros, estimada em R$ 10 bilhões, seja 
gerada pela plataforma em 2021.   Moreno, da Orbia, conta que 
o distanciamento imposto pela pandemia intensificou tanto o 
interesse das empresas em vender online como dos produtores. 
Atenta ao movimento, a Orbia inaugurou este mês outro 
marketplace, de vendas de commodities por produtores, 
inicialmente exclusivo para soja. Até dezembro serão inclusos 
milho e café.

Comércio pela internet é a nova febre no campo
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 Tendências sustentáveis seguem no radar da Seara, que 
lançou para as ceias de fim de ano o frango Fiesta orgânico, 
inédito na categoria de aves de grande porte. Ao todo, 111 mil 
“frangões” foram criados em Santa Catarina, por 9 granjeiros, que 
produziram 215 toneladas de carne, sem utilização de agrotóxicos 
ou transgênicos. O Fiesta orgânico custará, em média, 30% mais 
que o frango convencional da Seara próprio para festas.
 Para os consumidores adeptos do vegetarianismo e 
tendências similares, também foi lançado um “bacalhau” 100% 
vegetal. Produzido na unidade da Seara em Rio Grande da Serra 
(SP), tem uma receita à base de pimentões verde e vermelho, 
grão-de-bico, tomate, cebola e azeitona. “Além disso, possui a 
biomolécula i, tecnologia exclusiva que garante sabor e textura de 
carne aos alimentos feitos com plantas”, diz José Cirilo, diretor 
executivo de Marketing e Trade da Seara. “Estamos atentos a 
tendências globais de mercado para trazer novidades inovadoras 
e surpreendentes.”
 A proposta está sendo construída pela equipe econômica 
com apoio de estudiosos do assunto. Um conselho informal de 
políticas sociais, entre eles Ricardo Paes de Barros, José Márcio 
Camargo, André Portela, Vinicius Botelho e Sergei Soares.

Frango Orgânico e “Bacalhau Vegetal”
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 Um sistema eletrônico de validação do Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) testado pelo Ministério da Agricultura poderá 
adotado pelos Estados. O Paraná, por exemplo, já iniciou 
treinamento para aplicar, a partir do ano que vem, a plataforma 
Arcgis, desenvolvida pela Universidade Federal de Lavras (Ufla). É 
o que conta Valdir Colatto, diretor-geral do Serviço Florestal 
Brasileiro (SFB), que gerencia o CAR. Ceará e Acre também estão 
bem preparados e devem vir em seguida, adianta. A validação 
eletrônica do CAR é essencial para acelerar o processo de 
regularização ambiental nas propriedades rurais do País. “Temos 
6,5 milhões de CARS preenchidos e fazer a análise manual de 
cada um seria inviável”, diz Colatto. 
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Expansão do Cadastro Ambiental Rural (CAR)

 O presidente Bolsonaro sancionou a lei que libera o uso dos 
recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust) para serviços de banda larga e 
investimentos na internet rural. Visto como estratégico para o 
agronegócio pela possibilidade de impulsionar a conectividade 
no campo, o projeto de lei convertido agora em lei foi, no entanto, 
sancionado com vetos. O Ministério das Comunicações lembrou, 
que o Fust foi criado para a difusão da telefonia fixa e que a nova 
lei, destaca a pasta, o Fust poderá ser usado para ampliar ou 

12
Sancionada lei que libera uso de fundo em internet rural
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implantar serviços de conexão, proporcionando acesso à internet 
a pecuaristas, agricultores, escolas rurais e famílias de baixa renda 
que hoje não têm acesso à internet.
 Um dos dispositivos vetados dizia que os recursos do Fust 
seriam “destinados a cobrir, no todo ou em parte, nas regiões de 
zona rural ou urbana que tenham IDH e população 
potencialmente beneficiada, os investimentos e custos 
direcionados às ações para serviços de telecomunicações”. Além 
disso, a proposta dificultaria a conceitualização e a 
operacionalização para fins de mensuração dos dados de 
projeção e destinação dos recursos para o atendimento dessas 
localidades”. Outro ponto vetado foi o que estabelece que na 
aplicação dos recursos do Fust será obrigatório dotar todas as 
escolas públicas, em especial as situadas fora da zona urbana, de 
acesso à internet em banda larga, em velocidades adequadas, até 
2024.

 A China deverá usar pelo menos 300 milhões de toneladas 
de grãos para a composição de ração nos anos 2030. Isso abre 
uma nova janela para o Brasil. Líderes mundiais em importações 
de soja, os chineses vão se tornar também grandes compradores 
de milho, de sorgo, de cevada e de trigo. Com solos bastante 
variados, o Brasil poderá avançar na produção de todas essas 
culturas e, assim como já faz com soja, abocanhar uma parte 
ainda maior do mercado internacional de grãos. O apetite chinês, 
agora voltado para outros grãos, gera um crescimento no 
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China abre perspectivas para sorgo e milho brasileiros 
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 consumo interno do país asiático, provoca importação e 
eleva preços. Esses devem ser os novos pontos de equilíbrio a 
serem levados em consideração para os grãos usados na 
composição de ração na China até 2030, conforme um relatório 
do Rabobank, banco especializado em agronegócio. O aumento 
da demanda chinesa de grãos tem como base uma recomposição 
da suinocultura no país, devastada pela febre africana suína.
 Para reduzir o déficit de proteínas, os chineses estão 
apostando em um aumento da produção na avicultura. Das safras 
2020/21 a 2025/26, o consumo de grãos deverá ter elevação de 
3,3% ao ano. Já a partir de 2026, a evolução será de 1,5%.  Esse 
recuo na taxa ocorre devido a uma evolução na genética dos 
animais, a uma melhora na taxa de conversão dos alimentos, e a 
um possível recuo no consumo de proteínas. Para melhorar a 
produção e elevar a oferta interna de grãos, a China deverá fazer 
mudanças na política agrícola. Uma delas será o aumento ou a 
liberação da cota de importação de milho, hoje em 7,2 milhões de 
toneladas por safra que poderá chegar a 30 milhões de toneladas. 
 Os chineses, que têm um déficit de milho desde a safra 
2015/16, deverão equilibrar oferta e demanda nos anos 2030. 
Mesmo assim, haverá a necessidade de importações de milho e 
de outros grãos, como sorgo, trigo e cevada. Os chineses querem 
manter estoques adequados em relação a quebras de safra. A 
China comprou 920 mil toneladas de soja dos Estados Unidos na 
semana terminada em 10 de dezembro. As compras de milho 
somaram 232 mil, as de sorgo, 326 mil, e as de trigo, 68 mil. 
Segundo o Rabobank, os americanos têm o maior potencial de 
exportação desses grãos para os chineses. Após a guerra 
comercial entre os dois países, porém, a China quer abrir novos 
canais para a compra desse grãos no Brasil, na Argentina e na 
Ucrânia.
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 Produtores, bancos e outros agentes estão “apreensivos” 
com a falta de notícias sobre a regulamentação das novas regras 
para o registro da Cédula de Produto Rural (CPR) determinado 
pela Lei do Agro. A partir de 1.º de janeiro de 2021, o registro do 
título usado por produtores para adquirir empréstimos deverá ser 
feito por entidades registradoras, como a B3, em plataforma 
única, e não mais em cartórios. Igor Rego, sócio em Mercado de 
Capitais do Cescon Barrieu, diz que o assunto está nas mãos do 
Conselho Monetário Nacional. Rego explica que o CMN precisa 
convocar audiência pública, o que ainda não foi feito. 

14
Novo Modelo de Cédula de produtor Rural (CPR) 

 Estudo do Departamento do Agronegócio da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Deagro) mostra que a 
participação do setor nacional é pequena nas compras dos 
maiores importadores globais de produtos agropecuários. Do 
total de itens agrícolas adquiridos pelos Estados Unidos em 2019, 
o Brasil contribuiu com meros 3%. Da União Europeia, foram 6%, 
e, do Japão, 3%. A China foi exceção: 16% das importações 
agropecuárias saíram daqui.
 Só 5,5% das aquisições globais de produtos do agronegócio 
tiveram o Brasil como origem nos últimos 12 meses. O peso do 
País no abastecimento mundial de certos itens é inegável, a 
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Participação brasileira no mercado global de Agronegócios
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exemplo de soja (46% do total), suco de laranja (49%) e carne de 
frango (32%). “Somos competitivos em pescados, frutas, lácteos e 
produtos florestais e devemos ganhar mercado”, diz Roberto 
Ignacio Betancourt, diretor do Deagro.

 A consultoria de gestão Bateleur prevê que o investimento 
em adubos e biotecnologia deve crescer na safra de soja 2020/21, 
assim como a área plantada. O estímulo vem de preços atrativos 
e venda antecipada em ritmo acelerado. “Para o produtor, quanto 
mais potencial de produzir além do que já está vendido, melhor”, 
diz Ernani Carvalho, sócio da Bateleur.

16
Crescimento em tecnologia no Campo

 A agenda empresarial brasileira na esfera da 
sustentabilidade incluiu a adoção de mecanismos de negociação 
e precificação de emissões de carbono. O Ministério da Economia 
trabalha no assunto e deverá apresentar as diretrizes técnicas 
para criar um sistema interno, nacional, de precificação e 
comércio de emissões – sem o uso de tributos – até o fim deste 
ano.

17
Governo estuda como negociar crédito de carbono

14



 O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável (CEBDS havia apresentado proposta para o mercado 
local de carbono.  O coordenador de Economia Verde do 
Ministério da Economia, Gustavo Fontenele, afirmou que 
entregará proposta de criação de um mercado nacional de 
emissões de carbono. O CEBDS destaca pontos para a criação do 
mercado de carbono no País, como uma implementação gradual 
e uma limitação de preço – com um teto de US$ 10 por tonelada 
de CO2. Isso seria combinado com a alocação gratuita de direitos 
de emissão para setores intensivos em carbono e com maior 
exposição ao comércio internacional. A proposta pleiteia a 
isenção de impostos sobre ganhos de capital em transações 
comerciais de emissões e a permissão de compensação com uso 
de créditos oriundos do setor florestal.
 A definição do mercado global de carbono foi um dos 
principais impasses nas negociações da COP-25, em 2019. O 
Acordo de Paris estabelece que é preciso criar regras para o 
comércio de emissões de gases do efeito estufa. Em torno de 57 
iniciativas de precificação de carbono estão ativas no mundo. As 
formas de precificação possíveis são a tributação direta das 
emissões de carbono, a criação de um mercado de carbono, ou 
um híbrido que mescle os dois. Na primeira, a alíquota do 
imposto varia por intensidade de emissões. No comércio de 
direitos de emissão, cada agente econômico recebe um 
“orçamento” de carbono e, para emitir uma quantidade além, tem 
de comprar de alguém. O direito de emissão é representado por 
um título ou instrumento semelhante. Juntas, as duas formas de 
precificação cobrem hoje 20% das emissões mundiais, 
arrecadando um valor estimado de US$ 44 bilhões. A faixa de 
preço do carbono nessas experiências varia muito – desde US$ 1 a 
US$ 127 por tonelada de CO 2 equivalente –, mas em 51% das 
emissões cobertas os preços são menores que US$ 10/t CO2.

15
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 A alta liquidez e a presença crescente de investidores ligados 
à sustentabilidade devem fazer de 2021 um ano diferente para o 
mercado de títulos de dívida externa (bonds). Novas empresas, de 
setores até então pouco explorados, e operações com 
compromissos ambientais, sociais e de governança (ESG) vão 
ganhar espaço. A expectativa é também de que janeiro, a 
principal janela deste mercado, seja já bastante aquecida, com 
empresas brasileiras aproveitando o ritmo de baixa aversão ao 
risco do final deste ano. Além disso, há US$ 14 bilhões em bonds 
vencendo em 2021, além de outros US$ 13 bilhões que chegarão 
a uma data em que podem ser recomprados. Como o juro nos 
EUA está muito baixo, recomprar é um bom negócio, já que os 
bonds foram emitidos à taxas mais altas.
 A grande maioria das empresas que acessam o mercado de 
dívida no exterior são exportadoras dos segmentos de proteínas, 
mineração ou de energia. O que se espera é que esse cenário 
mude em 2021. Neste ano, Lojas Americanas e a B2W captaram 
US$ 500 milhões cada. 
 Os especialistas em dívida externa afirmam que existe uma 
tendência de um aumento nas operações de responsabilidade 
ambiental, social e de governança. “Há uma pressão no exterior 
para que critérios ESG entrem na agenda levando as empresas a 
se mostrarem alinhadas ao tema”, nota o diretor de mercado de 
renda fixa do Bradesco BBI, Philip Searson. E os bancos também 
são candidatos a embarcar no tema em captações realizadas no 
exterior.
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Liquidez e ESG mudarão ‘cara’ de dívida externa
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 As teles atingiram a marca de 100 mil antenas de telefonia e 
internet móvel instaladas no País. O número impressiona, mas o 
setor afirma que precisa de muito mais para atender os clientes 
com qualidade. Cerca de 4 mil pedidos de licença de instalação 
estão parados nas prefeituras de diversas capitais – 1,7 mil apenas 
em São Paulo.
 Só essas 4 mil novas antenas demandariam R$ 2 bilhões em 
investimentos, de acordo Marcos Ferrari, presidente do 
Sinditelebrasil, que representa as maiores operadoras do País. A 
entidade é uma das principais defensoras da lei federal de 
antenas, que simplifica e digitaliza o processo. Seus termos, no 
entanto, precisam ser incorporados por cada município.

19
Teles e Digitalização

 A competição anual do Global Innovation Lab for Climate 
Finance (The Lab está em busca de propostas de instrumentos 
financeiros inovadores que atraiam recursos para sistemas 
sustentáveis de produção de alimentos. Segundo Tatiana Alves, 
que lidera o programa do Lab no Brasil, isso inclui soluções para 
cadeias de agricultura e pecuária, mas também em gestão de 
resíduos e fornecimento de insumos. As iniciativas selecionadas 
receberão consultoria para desenvolvimento, design e análise de 
mercado durante sete meses. A nova turma será anunciada em 
fevereiro. O Lab é uma iniciativa de mais de 60 investidores, 
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Instrumentos Inovadores para Sistemas Sustentáveis



instituições financeiras privadas e governos, que acelera soluções 
de investimento para apoiar metas de desenvolvimento 
sustentável em mercados emergentes.
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 A BH Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de 
BH, assinou contrato com a segunda empresa a se instalar no 
Aeroporto Industrial. A Amerisolar Brasil, multinacional 
especializada na produção de equipamentos de energia solar, 
começou a implantar sua fábrica no local. A previsão é que a 
produção comece no primeiro trimestre.  Sexta fábrica da 
Amerisolar no mundo, a unidade terá capacidade para produzir 
30 mil painéis/mês e metade deve ser exportada a países da 
América Latina, como México, Peru, Chile e Colômbia.
 O Aeroporto Industrial é destinado, principalmente, à 
instalação de empresas exportadoras de produtos manufaturados 
que usam matérias-primas importadas. Elas têm isenções fiscais 
ao exportar produtos acabados. A concessionária obteve 
certificação da Receita Federal, que credencia a operação.

21
Aeroporto Industrial

 Com o prazo para o fim do regime tributário especial do 
setor portuário se esgotando, parlamentares ligados a 
infraestrutura e logística fizeram apelo direto ao ministro da 
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Continuidade do Reporto



Economia, Paulo Guedes. Apesar de o apoio do Ministério da 
Infraestrutura para que o Reporto ganhe sobrevida, a equipe 
econômica tem resistido nos últimos meses a avalizar projeto 
nesse sentido. Em ofício dirigido a Guedes, a Frente Parlamentar 
Mista de Logística e Infraestrutura do Congresso (Frenlogi) 
argumenta com a “extrema importância (do Reporto) para 
incentivar e aquecer o mercado interno”. Dentro do governo, 
tenta-se a uma solução que contemple tanto as empresas quanto 
a equipe econômica. Uma das opções é um acordo para prorrogar 
o Reporto por dois anos, e não cinco, como pleiteia o setor.
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 Um número crescente de startups, dos mais diversos 
segmentos, tem ampliado a oferta de serviços financeiros, para 
facilitar a vida de seus clientes e abrir uma nova frente de 
faturamento, que não fazia parte do escopo inicial de seus 
negócios. O caso mais recente foi o do iFood. Noo começo do mês, 
lançou uma conta digital para donos de restaurantes.
 A tendência foi batizada de "fintechzação" por Rafael 
Assunção, sócio-fundador da Questum e mentor do programa de 
capacitação de startups do Sebrae de Santa Catarina.
 Fintechs são startups voltadas ao uso de tecnologia para 
solucionar questões financeiras. A incorporação dos serviços 
financeiros a negócios de outras áreas chamou a atenção dele. "Ao 
aumentarem seu escopo, as startups criam uma proximidade 
com o cliente muito grande", diz ele ao explicar a vantagem do 
processo. Esse novo movimento ocorre tanto em jovens startups 
quanto nas mais consolidadas. Além do iFood, a 99 lançou em 
julho o 99Pay, carteira digital que permite colocar crédito 
diretamente ao motorista e fazer recargas de celulares no valor de 
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até R$ 100. Motoristas recebem um bônus de 5% para cada 
transação e podem devolver troco, que são convertidos em 
crédito no aplicativo.
 A opção, lançada em agosto, está disponível em nove 
cidades. Segundo a empresa, pagamentos com dinheiro vivo 
diminuíram 10% nesses lugares. Atualmente, cerca de 70% das 
viagens da 99 são pagas em espécie.  No geral, os serviços 
financeiros das startups são ofertados a partir de parcerias, o que 
contorna as obrigações regulatórias do sistema financeiro.
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 O Google apoia uma solução multilateral de tributação de 
serviços digitais que está sendo discutida pela OCDE, disse o 
presidente da companhia, Sundar Pichai, em entrevista à agência 
de notícias Reuters. As negociações na OCDE envolvem mais de 
cem países em uma reformulação das regras tributárias globais 
para atualizá-las a era digital, mas até agora elas não produziram 
resultados, com as conversas sendo prejudicadas pela pandemia 
de coronavírus.
 Pichai disse que é importante confiar no método da OCDE, 
que classificou de “abordagem correta”. “Não é (algo) para uma 
empresa individual resolver”, disse Pichai. “Apoiamos o 
envolvimento da OCDE.” 
 Os países que impõem impostos sobre serviços digitais veem 
no debate o interesse das grandes empresas de tecnologia de 
ampliar suas receitas locais. Essas nações acreditam que as 
gigantes do setor já têm lucros exorbitantes e pagam poucos 
tributos. O Google e outras empresas de tecnologia continuam 
enfrentando obstáculos regulatórios, à medida que os governos 
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impõem mais controles sobre como o setor usa e processa os 
dados dos usuários. Em relação às regulações de dados em 
desenvolvimento em vários países, Pichai defendeu uma 
abordagem equilibrada para a formulação de políticas que 
promovam a inovação. 
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 A Câmara dos Deputados finalizou a votação do projeto de 
lei que incentiva a navegação na costa brasileira, batizado de BR 
do Mar. O texto segue para o Senado. Liderado pelo Ministério da 
Infraestrutura, o BR do Mar busca aumentar a oferta de 
embarcações para cabotagem com o objetivo de melhor explorar 
o potencial da costa para transporte de cargas e promover um 
ambiente de maior concorrência e reduzir custos no setor. O 
governo espera que, a capacidade da frota marítima dedicada a 
cabotagem seja ampliada em 40% até 2022. O Governo aposta na 
ampliação de contêineres transportados por ano até 2022 em 
65%, além de que a navegação de cabotagem cresça 30% ao ano.
 Uma empresa hoje pode alugar um navio e manter a 
bandeira estrangeira (a tempo) quando não há embarcação 
brasileira equivalente disponível. O BR do Mar prevê novas formas 
de afretamento. A ideia é reduzir custos, uma vez que ao não 
suspender a bandeira, a embarcação não precisa se adaptar às 
regras brasileiras. Para acessar as novas modalidades de 
afretamento a tempo a empresa brasileira de navegação só 
poderá afretar navios que sejam de sua subsidiária integral 
estrangeira. 
 A liberalização acontece de forma escalonada. O limite de 
afretamento será ampliado após um ano da vigência do BR do 
Mar para duas embarcações; após dois anos, para três; e após três 
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para quatro embarcações. Apesar de ser uma modalidade que 
tem mais custos operacionais (pelo fato de a frota operar com 
regras brasileiras), como não há exigência de lastro, a avaliação é 
que o formato pode incentivar a entrada de novos players no 
setor.
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 O BID Lab, braço de inovação do BID, assinou contrato com o 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP para o 
aporte de US$ 870 mil, o equivalente a R$ 4,4 milhões. O dinheiro 
deve ser usado para financiar inovações para problemas de saúde 
pública. Dez projetos relacionados ao enfrentamento da 
pandemia serão apoiados. Há iniciativas que usam inteligência 
artificial no diagnóstico da doença e outras de aplicações de 
Internet das Coisas (IoT) para equipamentos de UTI e digitalização 
de promtuários. As propostas foram apresentadas em oito editais 
abertos no programa IdeiaGov.
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Investimentos do BID na Área de Inovação da Saúde

 A Samsung anuncia hoje que a Unicamp é a nova integrante 
do Samsung Ocean, programa de inovação da companhia. O 
objetivo é oferecer capacitação tecnológica à comunidade 
acadêmica e fomentar a criação de empresas de base tecnológica 
(startups).
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Inovação: Parceria Samsung e Unicamp



 O programa oferece gratuitamente treinamentos técnicos 
combinados com temas voltados ao empreendedorismo, além do 
contato com especialistas da empresa e do mercado. A USP e 
Universidade do Estado do Amazonas (UEA) já fazem parte do 
programa.
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 O Ministro da Economia, Paulo Guedes, vai montar uma 
espécie de fábrica de ideias e estudos (Think Tank) da equipe 
econômica. Para isso, uma nova secretaria especial de estudos 
deverá integrar, no mesmo local, o IPEA, o IBGE, a Secretaria de 
Política Econômica e a áreas de estudo de assuntos internacionais 
e de produtividade da pasta. A ideia é juntar academia e mercado 
para a nova secretaria. O foco da nova área é conectar essas áreas 
de estudos e ampliar as investigações, sobretudo, as análises de 
políticas públicas e reforçar as informações sobre a queda do PIB 
e como será a recuperação econômica no pós-covid-19. 
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Guedes vai montar ‘fábrica’ de ideias no ministério

 A empresa de gestão ambiental e respostas a emergências 
Ambipar também chamou a atenção dos investidores para sua 
oferta inicial de ações. A demanda pelos papéis superou a oferta 
em mais de seis vezes. O lançamento deverá ultrapassar R$ 1 
bilhão. A empresa ganhou destaque pela atuação no combate ao 
coronavírus e pela pegada ambiental. 
 Mesmo que a Ambipar não seja conhecida do público, ela 
trabalhou em casos de grande publicidade. No prospecto da 
oferta, a empresa informa que atuou na gestão do maior desastre 
da mineração brasileira (trata-se de Brumadinho), no maior 
incêndio industrial ocorrido no País e, no suporte à contenção do 
novo coronavírus no Reino Unido, com o exército britânico.
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Captações para empresa ambiental
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 Com a dificuldade das pequenas empresas de obter crédito, 
grandes grupos assumiram o papel de financiadores de seus 
fornecedores e distribuidores. Empresas de diferentes ramos 
abriram linhas de antecipação de recebíveis. A varejista de moda 
Renner colocou cerca de R$ 400 milhões em crédito. A 
mineradora Vale antecipou os pagamentos para 3 mil pequenos e 
médios fornecedores. No setor automotivo, Mercedes-benz e 
Bosch têm programas.
 “Até agora, a indústria consegue funcionar sem grandes 
quebras de abastecimento em razão, simplesmente, de um 
grande acordo interno, pelo qual um ajuda o outro”, comenta 
Fernando Pimentel, presidente da Abit, entidade da indústria 
têxtil. Segundo Pimentel, a cadeia de tecidos e vestuário tem 
cerca de R$ 20 bilhões em crédito gerado internamente – ou seja, 
em transações a prazo que não passam pelos bancos. 

31
Empresas dão crédito a parceiros e fornecedores

  A empresa de geração de energia solar compartilhada Sun 
Mobi vai contribuir com o planejamento do setor elétrico 
brasileiro. Em iniciativa inédita, a empresa vai fornecer à Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE) dados específicos, relativos ao 
comportamento de seus clientes em termos de consumo de 
energia. As informações poderão ser usadas em análises da EPE 
sobre temas como a adoção de tarifas dinâmicas, geração 
distribuída e baterias de armazenamento de energia. A EPE tem 
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Pesquisa na área de Energia



 acordos com outras empresas para recebimento de 
informações, mas é a primeira vez que estabelece parceria 
relacionada a dados horários de carga, tipo de informação que 
precisa para aprimorar o planejamento energético nacional.
 Serão disponibilizados dados relativos ao comportamento 
dos consumidores em 2019. Todas as informações são anônimas e 
o processo é feito de acordo com a Lei Geral de Proteção de 
Dados. O levantamento é possível porque a Sun Mobi instala, no 
quadro elétrico de todos os clientes, um sensor que monitora o 
consumo de energia em tempo real. O sistema é utilizado para 
identificar eventuais desperdícios e melhorar a eficiência de 
consumo. 
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 Uma das lideranças à frente da articulação do setor 
empresarial para cobrar do governo medidas de combate ao 
desmatamento na Amazônia, a presidente do Conselho 
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 
(CEBDS), Marina Grossi, afirma que a percepção negativa do País 
na área socioambiental pode causar “prejuízos reputacionais e ao 
desenvolvimento de negócios”. Segundo ela, a “marca Brasil” 
esbarra nas empresas, mesmo quando estas adotam políticas 
sustentáveis.
“Não existe uma empresa saudável em um ambiente em que a 
criminalidade grassa solta”, em referência ao desmatamento 
ilegal. “A marca Brasil esbarra nas empresas por mais que elas 
façam a coisa certa.” O movimento resultou em uma carta enviada 
ao Conselho Nacional da Amazônia Legal, liderado pelo 
vice-presidente, Hamilton Mourão. 

33
A marca Brasil esbarra nas empresas
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 O Ministério da Economia encaminhou ao Congresso a 
reforma tributária, que prevê juntar PIS e Cofins, com alíquota 
entre 11% e 12%. Nesta primeira fase, será encaminhado um 
projeto de lei para juntar PIS e Cofins num único tributo, o IVA 
federal, que deverá ter uma alíquota entre 11% e 12%. A ideia é 
que a proposta seja complementar as duas PECs que estão na 
comissão mista no Congresso – e que são mais abrangentes, ao 
incluir o ICMS e o ISS. 
 Ainda no caso do IVA federal, o governo também deve 
propor a ampliação da possibilidade de uso de créditos 
tributários para diminuir o valor final a ser pago. A medida é 
considerada importante para tentar vencer as resistências à 
unificação do PIS/Cofins, principalmente do setor de serviços. 
Representantes do setor, porém, criticam a proposta do governo e 
afirmam que resultará em aumento da carga tributária para a 
atividade.
 O segmento de telecomunicações, por exemplo, calcula que 
a unificação das alíquotas levaria a um aumento de carga de 1,7 a 
2,7 ponto porcentual, enquanto outros setores teriam redução. O 
setor de serviços ainda tenta mudar a proposta com alíquotas 
diferenciadas.
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Reforma tributária prevê unir PIS e Cofins

 De olho no crescimento e na sustentabilidade da energia 
solar, a Prefeitura de São Paulo fará sua maior aposta no setor. O 
município vai publicar, no Diário Oficial, os detalhes de uma PPP 
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para viabilizar a instalação de painéis fotovoltaicos em 80 
unidades básicas de saúde da capital paulista. Com prazo de 25 
anos, o contrato tem valor de até R$ 104 milhões.
 Segundo o secretário adjunto de governo do município de 
São Paulo, Flávio Barbarulo Borgheresi, esse é apenas o início para 
a disseminação da energia fotovoltaica na capital paulista. A ideia 
é que essa primeira PPP sirva de termômetro para o interesse das 
empresas que administram usinas fotovoltaicas. 
 O Estado de São Paulo e a capital paulista têm muito a fazer 
na área, uma vez que o uso da energia fotovoltaica é 
desproporcional ao PIB de ambos. O Estado hoje representa 
12,6% do total da potência solar instalada do Brasil (atrás de 
Minas Gerais, que soma 19,2%). Já o município nem aparece no 
“top 10” nacional, que é liderado por Cuiabá (MT), Uberlândia 
(MG), Rio de Janeiro, Fortaleza (CE) e Teresina (PI), conforme a 
Absolar. A administração projeta que, em 25 anos, a conta de luz 
das 80 unidades básicas de saúde custaria um total de R$ 142 
milhões. O contrato da PPP prevê, ao longo desse período, uma 
remuneração máxima de R$ 104 milhões à concessionária 
vencedora – o que garantiria uma economia mínima de 25%.
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 Tem crescido o número de estrangeiros, principalmente 
norte-americanos e canadenses, interessados na certificação de 
carbono florestal na Amazônia Legal para comercialização de 
créditos de carbono. O escritório Vieira Rezende Advogados acaba 
de fazer assessoria para um grupo dos EUA para a venda dos 
títulos no mercado internacional e tem recebido consultas de 
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outros interessados. O escritório foi responsável pela análise da 
regularidade imobiliária e ambiental das propriedades que 
serviram de lastro para a emissão dos créditos, além da 
negociação dos contratos de cessão e compra e venda dos 
certificados. Ainda não é possível estimar valores.
 A emissão de créditos de carbono só se dá em propriedades 
que estejam com a floresta preservada ou em regeneração. A 
empresa desenvolveu uma metodologia baseada nos princípios 
do Verified Carbon Standards (VCS) – padrão internacional de 
certificação. 

31

 O conglomerado alemão Thyssenkrupp vai aumentar seu 
portfólio de produtos para o setor eólico no Brasil. A empresa, que 
fornece rolamentos e anéis de amplo diâmetro para turbinas 
eólicas na fábrica de Diadema (SP), vai expandir a atividade de 
usinagem em Santa Luzia (MG). A meta é destinar 20% da 
capacidade produtiva de Santa Luzia para o setor de energia, 
segundo o presidente da Thyssenkrupp na América do Sul, Paulo 
Alvarenga. Já dentro da nova estratégia, a empresa está 
trabalhando na produção e usinagem de 50 peças de grande 
porte para dois clientes do segmento, com previsão de entrega 
para o primeiro semestre.
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 Para garantir maior produção local, as indústrias 
farmacêutica e farmoquímica nacionais estão propondo a 
regionalização da produção de insumos importados com outros 
países da América Latina e a utilização de Parcerias para o 
Desenvolvimento Produtivo (PDP). Um projeto das indústrias, com 
o apoio do Ministério da Ciência, para a criação de políticas 
públicas de incentivo à produção de matérias-primas para o setor 
está em discussão. Hoje, 90% dos insumos são importados e a 
pandemia mostrou a necessidade de diminuir a dependência 
externa, diz a Associação dos Laboratórios Farmacêuticos 
Nacionais (Alanac).
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Cadeia produtiva da área da Farmoquímica

 Nos anos 1980, o País chegou a ser o quinto fabricante de 
princípios ativos para indústria farmacêutica. Mas a produção 
nacional foi inviabilizada, com a abertura comercial. Resultado: 
China e Índia se tornaram os grandes produtores. Com a 
pandemia e a paralisação das atividades nos dois países, a 
indústria nacional de medicamentos, que responde por 50,5% 
das vendas de R$ 69,8 bilhões no varejo, sentiu o baque da 
dependência externa e começou a trabalhar num projeto para 
fabricar insumos aqui, diz Henrique Tada, diretor da Associação 
dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais. 
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Farmacêuticas nacionais querem produzir princípios 
ativos no País
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 Pesquisa da consultoria imobiliária Newmark mostra que as 
locações de galpões totalizaram 297 mil m² em outubro e 
novembro no Estado de São Paulo, já superando em 31% o total 
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Mercado de Aluguel de Galpões

 Primeira empresa brasileira a emitir um green bond (títulos 
de dívida que buscam unir sustentabilidade com retorno 
financeiro) de 30 anos, a Klabin está usando as exigências desses 
papéis para avançar no desenvolvimento sustentável. A fabricante 
de papel anunciou 23 metas nessa direção. A empresa buscará 
ter, até 2030, uma matriz energética 92% renovável, com 
economia de baixo carbono. Também quer reduzir em 20% o 
consumo de água.
 O objetivo é capturar, em 10 anos, 45 milhões de toneladas 
de carbono por meio das operações florestais. A Klabin tem em 
estoque de 4,7 milhões de toneladas de carbono equivalente. Essa 
unidade de medida equivale ao balanço entre os gases emitidos e 
captados pela empresa, em suas operações durante 2019. As 
florestas tiveram papel importante nessa conta. Apesar de ainda 
não existir nenhum mecanismo oficial de negociação de carbono, 
o estoque pode gerar crédito para a negociação no mercado. A 
empresa também trabalha em iniciativas bilaterais, com 
negociações diretas com outras companhias. Em relação ao uso 
da água, a companhia reduziu, nos últimos 15 anos, em 45% o 
consumo em suas fábricas. 
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Klabin anuncia metas de sustentabilidade
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de negócios no terceiro trimestre inteiro, que atingiu 227 mil m². 
Cajamar concentrou 45% dos imóveis alugados no bimestre.
 Apenas 17% da área total de galpões de São Paulo estão 
disponíveis para locação, o que tem levado investidores a olharem 
a construção de novos empreendimentos. A Libercon Engenharia, 
por exemplo, viu aumentar em 60% a quantidade de m² orçados 
para construção de janeiro a novembro.

 A gestora do Banco Plural também vai mergulhar no mundo 
dos investimentos com a pegada ESG (ambiental, social e de 
governança, da sigla em inglês). Sua entrada no nicho será por 
meio de um fundo de crédito privado, com a ideia de ser uma 
aplicação em renda fixa orientada por princípios socioambientais 
e de rentabilidade.

42 
Investimentos ESG
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Adece e Inovações Financeiras
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 A entrega do imóvel como garantia a empréstimos está 
sendo usada por empresas para quitar dívidas e manter 
operações em meio à pandemia, já que o crédito bancário e do 
mercado de capitais segue direcionado às grandes. Exemplo são 
os volumes de negócios crescentes registrados pela Pontte, 
fintech de crédito digital especializada em home equity, fundada 
em maio do ano passado. De janeiro a junho deste ano as 
simulações cresceram 230%, em relação ao período de julho a 
dezembro de 2019. Em termos de volumes, foram requisitados R$ 
2,8 bilhões em recursos, montante que já supera o R$ 1,7 bilhão 
dos oito meses de funcionamento da fintech no ano passado. O 
valor médio dos empréstimos pedidos, que equivalem a 50% dos 
imóveis dados em garantia, tem ficado na casa de R$ 440 mil.

43 
Crédito Digital e Garantias

 O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) 
fechará 2020 com o maior desembolso de sua história: serão R$ 
2,8 bilhões destinados a empresas e municípios, 115% a mais do 
que em 2019. O banco de fomento mineiro ofereceu crédito via 
plataforma para facilitar o acesso de micro e pequenas empresas, 
segmento que respondeu por mais de R$ 900 milhões da carteira, 
também recorde histórico. 

44 
Crescimento do BDMG



 O Mercado Pago, serviço de pagamentos do Mercado Livre, 
tem ampliado sua atuação no segmento de crédito. Compradores 
e vendedores podem fazer, desde outubro, pedidos de 
empréstimo, a partir de R$ 50 e limitado a R$ 8 mil, com uma 
resposta em até dois dias úteis e taxas de juros a partir de 2,99% 
ao mês. Os recursos podem ser sacados sem estarem restritos a 
compras no Mercado Livre. De janeiro a setembro, o serviço de 
crédito do Mercado Pago, que se chama Mercado Crédito, soma 
R$ 2 bilhões em valores concedidos. Ontem, o Mercado Livre 
recebeu autorização do Banco Central (BC) para atuar como 
instituição financeira, o que deve impulsionar as atividades de 
crédito.
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Expansão do Mercado Pago no Crédito

 O Banco do Brasil vai deixar de oferecer apenas produtos 
financeiros em seu aplicativo. A partir de hoje, passa a vender 
vouchers de empresas parceiras, que incluem serviços de 
transporte individual, delivery de alimentos, streaming de 
músicas, games, jogos educacionais e soluções para empresas. As 
ofertas estarão disponíveis na primeira tela do app do banco, na 
seção ‘Facilidades’. O cliente escolhe o serviço ou produto e paga 
por débito em conta corrente. Enquanto o parceiro pode explorar 
a base de clientes do BB, o banco público recebe uma 
porcentagem da venda e, de quebra, a pode engajar o cliente 
mais em seu aplicativo.

46
Market Place do BB
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 A Target Meios de Pagamento, que oferece serviços 
bancários e de gestão de pagamentos a caminhoneiros, está 
partindo às grandes empresas de logística. A fintech lançou o 
Internet Banking Target Conta Digital, com serviços mais amplos, 
e espera ter 5 mil novas contas para pessoas jurídicas em um mês.
 Recentemente, a companhia lançou uma conta completa 
também para motoristas pessoas físicas e aqueles que trabalham 
como empreendedores individuais (MEI), o Target Conta Digital. 
Com as duas novas contas, a Target MP espera triplicar até 
dezembro a movimentação de recursos na plataforma, dos atuais 
R$ 2 bilhões ao ano.

47 
Inovações Financeiras

 O volume de prêmios dos seguros cibernéticos segue em 
alta. Os negócios movimentaram R$ 26,6 milhões acumulados até 
setembro, segundo a Superintendência de Seguros Privados 
(Susep). É uma alta de 72,5% em relação ao mesmo período de 
2019, quando o ramo passou a ser operado no País. Seguros de 
vida cresceram em 11,7% no período.

48 
Aumento de prêmios de seguros cibernéticos
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 Com os brasileiros em busca de diversificação nos 
investimentos e a possibilidade de acesso das pessoas físicas aos 
BDRS (títulos de ações estrangeiras listados no Brasil), a demanda 
só tem crescido. Na Clear, uma das corretoras do Grupo XP, a 
compra de BDRS subiu 240 vezes entre 22 de outubro e 5 de 
novembro. Já o número de ordens cresceu 40 vezes.
 No período, o BDR da Alphabet, dona do Google, foi a 
campeã de procura. Logo depois está o Mercado Livre. Na 
sequência, outras gigantes tech, como Apple, Tesla e Alibaba.

49 
Diversificação nos Investimentos

 A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto de 
lei que faz alterações no mercado cambial brasileiro e abre 
caminho para que pessoas físicas mantenham contas em moeda 
estrangeira, como dólar, no Brasil. O texto é uma das prioridades 
do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O texto 
possibilita que o Banco Central edite regulamentação para que 
pessoas físicas possam manter contas em moeda estrangeira no 
Brasil. Hoje, só é possível manter conta em moeda estrangeira em 
algumas situações, como no caso de embaixadas, consulados, 
corretoras de câmbio e agências de turismo.
 Como o projeto só dá poderes ao Banco Central para regular 
contas em moeda estrangeira, não há uma definição de como 
ficaria a garantia do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) nos 

50 
Câmara aprova texto-base de projeto que abre caminho 
para conta em dólar no Brasil 
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depósitos do tipo. O projeto traz outras mudanças ao mercado de 
câmbio. Retira, a proibição de que bancos estrangeiros que 
possuam conta em reais no país façam pagamentos no exterior. 
Atualmente, a instituição só pode usar a conta para fazer 
pagamentos no Brasil.
 A lei não será aplicada a operações de compra ou venda de 
moeda estrangeira em espécie no Brasil entre pessoas físicas, no 
valor de até US$ 500 ou equivalente em outras moedas. A nova 
legislação também poderá beneficiar importadores e 
exportadores. O projeto retira restrições como exigência de que 
bancos brasileiros só financiem importação se o produto entrar 
no país e a proibição de que empresas estrangeiras que importam 
bens produzidos no Brasil não possam ser financiadas 
diretamente no exterior por instituição bancária brasileira.
 O projeto não entra na condução da política cambial, que, 
hoje, é flutuante (sem interferência do governo).
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 A Balko, fintech de investimentos alternativos completou em 
poucas horas sua quarta rodada de captação. Foram R$ 2,8 
milhões conseguidos junto a pessoas físicas que estão 
diversificando carteiras. Os recursos captados são investidos em 
precatórios federais – decisões judiciais ganhas contra a União. 
Esse tipo de ativo é normalmente operado por gestoras que 
atendem a clientes institucionais. A proposta da Balko é 
“democratizar” o acesso aos produtos.
 A expectativa de rentabilidade aos investidores da rodada de 
dezembro é de 17,6% ao ano. O volume captado foi 75% maior 
que o levantado em novembro. Somadas, as quatro rodadas 
captaram R$ 5,7 milhões de pessoas físicas. Os aportes dos 
investidores variaram entre R$ 5 mil e R$ 200 mil.

51
Fintech no mercado de precatórios

50 

40



 A Mastercard e a Visa protocolaram na terça-feira (7) junto ao 
Banco Central uma proposta para poder realizar pagamentos 
pelo WhatsApp. A medida atende a um pedido do órgão 
regulador, que barrou a atuação das bandeiras de cartão no 
aplicativo e determinou que o sistema fosse submetido a 
regulação prévia. Não há prazo para a aprovação da proposta e 
início das operações, afirma João Pedro Paro Neto, presidente da 
Mastercard.

52 
Mastercard e Visa entregam ao BC proposta para aceitar 
pagamentos pelo WhatsApp 

 O Grupo XP está expandindo sua atuação no crédito. Uma 
das investidas recentes foi o pedido de credenciamento, junto ao 
BNDES, para fazer parte da lista de instituições repassadoras de 
recursos do banco de fomento. Em análise desde março, o 
processo de aprovação da XP ainda deve levar meses, seguindo os 
ritos geralmente longos do BNDES. A expectativa da XP era 
participar do grupo de bancos que tentam fazer os programas de 
crédito criados na pandemia chegar à ponta, ou seja, às empresas 
que não têm conseguido acessar os recursos. Sem essa 
alternativa, a XP criou outros mecanismos para aliviar seus 
clientes pessoas jurídicas e físicas, que sofreram com a paralisação 
econômica.
 Em março, o grupo criou uma linha de hedge corporativo, 
tipo de proteção a empresas contra variação cambial ou troca da 
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XP aguarda BNDES para virar repassador de recurso
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taxa de juro de referência de obrigações. A XP não prestava esse 
serviço.  A instituição lançou também o empréstimo express, 
voltado às pessoas físicas. Trata-se de uma linha de crédito 
tradicional que tem como garantia os investimentos.

 O banco digital da Caixa Econômica Federal será presidido 
por uma mulher. A escolhida é a vice-presidente interina de 
logística e operações da instituição, Thays Cintra Vieira. Pessoa de 
confiança do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ela tem 
experiência no varejo e na área digital. No passado, tocou áreas de 
correspondentes, lotéricas e agências. Em 2019, assumiu a 
diretoria de canais do banco público. O banco digital da Caixa já 
está sendo estruturado. Um pedido de autorização deve ser 
encaminhado ao Banco Central. O banco digital da Caixa nascerá 
com mais de 100 milhões de contas, criadas para o pagamento do 
auxílio emergencial.

54
Banco Digital da Caixa

 O Banco Inter registrou aumento de 12 vezes na média 
diária de vendas em seu marketplace, espécie de shopping virtual, 
na terça, primeiro dia do que chamou de “Inter Day”. Por meio de 
ofertas e cashback (devolução de recursos) extra em todas as 
compras, o app do Inter movimentou R$ 30 milhões em vendas, 
contra média diária de R$ 2,5 milhões de junho. Além disso, 
devolveram aos clientes R$ 2 milhões em cashback, em um dia.

55
Expansão de marketplace



43

 A corretora online Warren anunciou ontem que levantou 
uma rodada de aportes de R$ 120 milhões, liderada pelo fundo de 
venture capital QED Investors, que também já aplicou em 
empresas como Nubank e Loft. “Vamos injetar dinheiro em 
crescimento, principalmente em tecnologia e ampliação do nosso 
time”, afirma Tito Gusmão, presidente executivo da startup, 
fundada por ele e Marcelo Maisonnave, ex-xp.
 A empresa diz usar um modelo de comissão para os 
assessores baseados no crescimento do patrimônio de 
investidores e não em indicações – algo que, há algumas semanas, 
provocou intriga entre a XP e seu sócio Itaú. A corretora contratou 
cerca de 100 colaboradores durante o 1º semestre e planeja 
contratar pelo menos mais 80 para os próximos meses - a maioria, 
da área da tecnologia. Segundo Gusmão, a nova plataforma de 
investimentos da empresa, a Warren 3.0, já está em fase de testes. 
Entre as novidades estão o acesso direto à Bolsa sem taxa de 
corretagem, produtos de seguros e um fluxo de previdência mais 
eficiente para o usuário.

56
Warren levanta investimento de R$ 120 milhões

 Importantes fundos estrangeiros cobraram em reunião com 
o vice-presidente Hamilton Mourão comprometimento do Brasil 

57
Meio ambiente e Mercado de Capitais

 O Inter dobrou o limite do cartão de crédito dos clientes. Em 
um dia, teve 50% mais downloads do app, no comparativo com 
junho e bateu 6 milhões de clientes. 



com questões relacionadas ao meio ambiente - sob uma ameaça 
de retirada de investimentos do País -, a empresa de gestão 
ambiental Ambipar atraiu para sua oferta inicial de ações (IPO, na 
sigla em inglês) fundos globais focados em ESG - três letrinhas 
que do inglês significam ambiental, social e governança. Do total 
da oferta, que injetou R$ 1,08 bilhão ao caixa da empresa, 35% 
ficaram com investidores estrangeiros, provando que a depender 
da história da empresa, há apetite.
  A demanda pelas ações da Ambipar no IPO superou a oferta 
em mais de dez vezes. As pessoas físicas, classe de investidor 
crescente na bolsa brasileira, somaram demanda superior a R$ 1 
bilhão. A ação da Ambipar fechou o pregão em alta de 18%, a R$ 
29,30. 
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 O BRZ, criptomoeda brasileira lastreada em reais, vai 
encerrar o ano de 2020 com recorde de volume negociado. 
Segundo dados da Receita Federal, o BRZ registrou até outubro 
um volume de R$ 1,14 bilhão negociados em empresas brasileiras 
de compra e venda de criptoativos, superando criptomoedas 
como a Litecoin (LTC), com R$ 619 milhões. Para 2021, está 
prevista a expansão de BRZ para o restante da América Latina.

58
Expansão da Criptomoeda brasileira

 O Banco Central divulgou a lista das 1.065 instituições que 
terão participação obrigatória no open banking, que será 
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BC divulga lista das 1.065 instituições que terão 
participação obrigatória em open banking 



implementado no país a partir de 2021. Todos os grandes bancos 
do país entram no grupo, também composto por instituições 
menores e cooperativas.
 O open banking dará aos clientes de instituições financeiras 
o poder sobre seus dados cadastrais e de transações como meio 
de fomentar a competição e acesso a serviços mais baratos e 
melhores.  A regulamentação do open banking já havia 
estipulado obrigatoriedade de participação das instituições 
enquadradas pelo BC nos segmentos 1 (S1) e 2 (S2). Entram no S1 
as instituições com porte igual ou superior a 10% do PIB ou que 
exerçam atividade internacional relevante, independentemente 
do porte. Já o S2 é composto por instituições com porte inferior a 
10%, mas superior a 1% do PI. O BC anunciou o adiamento para a 
implementação do open banking para fevereiro de 2021.

45

 A associação Comercial de São Paulo lanço um braço 
financeiro batizado de ACCredito, que promete oferecer 
empréstimos de R$ 50 mil a empresários associados em 
condições melhores do que as encontradas no sistema financeiro.
 A entidade diz que irá cobrar juros de 1,62% ao mês, com 
prazo de até 24 meses para pagamento e 6 meses de carência.  
Segundo dados do Banco Central, a taxa média cobrada das 
empresas em operações de crédito livre foi de 1,92% ao mês em 
setembro.
 A instituição opera exclusivamente em plataforma digital, e 
iniciou suas atividades com capital de R$ 50 milhões.  Outros R$ 
25 milhões estão em fase de aprovação, segundo Milton Luiz de 
Melo, que lidera a iniciativa.

60
Guichê de Crédito



 Os resultados dos diálogos China-brasil promovidos pela TFA 
serão apresentados nas Conferências da Biodiversidade e do 
Clima, em maio e novembro de 2021, citou Fabíola Zerbini, 
diretora regional da TFA na América Latina. 
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 Em mais uma prova de que o sistema financeiro descolou da 
questionada gestão ambiental do governo Bolsonaro, o Bradesco 
galgou a quinta colocação em um ranking que avaliou 250 pesos 
pesados globais na edição mais recente do Índice Dow Jones de 
Sustentabilidade (DJSI), da Bolsa de Nova York. O Banco do Brasil 
vem em oitavo, o Santander em 14º e o Itaú Unibanco em 22º. O 
Bradesco foi o banco brasileiro com o melhor desempenho na 
lista do DJSI em 2020/2021. 
 Os resultados dos diálogos China-brasil promovidos pela TFA 
serão apresentados nas Conferências da Biodiversidade e do 
Clima, em maio e novembro de 2021, citou Fabíola Zerbini, 
diretora regional da TFA na América Latina. 
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