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Retomada do Brasil este ano deve ter ritmo inferior ao de outros 

emergentes 

O Estado de S. Paulo 

Turbinada pelo impulso do auxílio emergencial no consumo das famílias, a economia 

brasileira terminará o ano da pandemia com desempenho mediano, na comparação com os 

principais países. O tombo do PIB de 2020 deverá ser menos agudo do que o de vizinhos da 

América La�na, mas será maior do que nas economias emergentes da Ásia.  A retomada neste 

ano deixará a desejar, com ritmo inferior aos emergentes asiá�cos e pouco abaixo dos pares 

la�no-americanos, num cenário em que os Estados Unidos poderão ser destaque. 

No somatório de 2020 e 2021, a economia brasileira deverá registrar uma retração 

média de 0,5% ao ano, mostra levantamento do Ins�tuto Brasileiro de Economia da Fundação 

Getúlio Vargas IBRE/FGV) com base nas projeções do FMI. A retomada de 2021 não recuperará 

totalmente o tombo de 2020, expecta�va que já estava no cenário da maioria dos analistas. 

Segundo economistas, controle da pandemia, vacinação e prorrogação de es�mulos 

para mi�gar a crise dão o tom das diferenças entre a retomada de cada país. O Brasil poderá 

ficar ainda mais para trás na retomada deste ano, por causa do recrudescimento da pandemia 

e do ritmo ainda lento de vacinação, em meio ao cenário de incertezas polí�cas e econômicas. 

Com o impasse em torno da reedição do auxílio emergencial, uma retração da economia neste 

primeiro trimestre já é prevista e há quem aposte em dois trimestres de queda, ou seja, teríamos 

uma recessão. “Sem a vacina não tem jogo, vamos estar atrasados em relação aos demais países 

do mundo. O crescimento da economia este ano pode ser menor que o esperado. Eu não 

acredito num avanço de 3,6%, por conta das incertezas, mas, principalmente, por causa da 

vacina”, avaliou Claudio Considera, do IBRE/FGV. 

No ano passado, o PIB do Brasil deve ter encolhido 4,5%, nas es�ma�vas do FMI – as 

projeções de analistas nacionais, compiladas pelo Banco Central (BC), apontam uma retração de 

4,3%, conforme o Bole�m Focus. Este ano, a projeção do FMI aponta para um crescimento de 

3,6%, ante 3,29% nas es�ma�vas dos analistas brasileiros pesquisadas pelo BC. As projeções 

locais vêm piorando. Há um mês, o Bole�m Focus apontava crescimento de 3,50%. As 

es�ma�vas para este ano serão calibradas após a divulgação do resultado de 2020, pelo IBGE. 
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A retomada do Brasil será mais lenta do que o agregado mundial e do que a recuperação 

dos emergentes. O FMI projeta que a economia global crescerá 5,5% este ano, avanço médio de 

0,9% ao ano em 2020 e 2021. No geral, o crescimento projetado para o Brasil em 2021 fica no 

meio da lista de 30 países incluídos no levantamento do IBRE/FGV: para 13 países, o FMI projeta 

crescimento superior ao estimado para o Brasil, enquanto 16 nações deverão crescer este ano 

num ritmo inferior ao brasileiro. Só que a retomada, no agregado, será puxada pela Ásia, com 

destaque para a China e a Índia. Os emergentes deverão crescer 6,3% neste ano, ritmo quase 

duas vezes maior do que o esperado para o Brasil. Conforme as projeções do FMI, o PIB da Índia 

deverá saltar 11,5%, a China deverá crescer 8,1%, seguidos de Malásia (7,0%) e Filipinas (6,6%). 

“A China, na contramão, ou como está na frente, deverá começar a retirar estímulos 

antes da maioria do mundo”, afirmou Fabiana D’atri, economista do Bradesco, que prevê a 

“normalização” da economia chinesa, com a pandemia controlada.  

O crescimento brasileiro também deverá ficar abaixo de economias desenvolvidas, 

como Estados Unidos (5,1%), França (5,5%) e Espanha (5,9%), segundo os números do FMI. As 

revisões, para cima, nas expectativas de crescimento da economia americana têm chamado a 

atenção, em função da possibilidade de o recém-empossado presidente Joe Biden conseguir 

aprovar mais um pacote de US$ 1,9 trilhão para mitigar os efeitos da pandemia – para além dos 

US$ 900 bilhões aprovados em dezembro, com efeitos desde janeiro. Em relatório divulgado na 

última sexta-feira, o Bradesco elevou sua estimativa para o crescimento americano neste ano 

para 7,0%, bem acima da projeção de janeiro do FMI. O controle da pandemia melhorou nos 

EUA, onde, segundo o banco, a vacinação contemplou 19,4% da população até fevereiro. 

Na Europa, a Itália, fortemente atingida pela covid-19 ainda em fevereiro de 2020, antes 

mesmo de a OMS anunciar que se tratava de uma pandemia, deverá ter o pior desempenho 

médio em 2020 e 2021, com crescimento de 3,0% este ano, vindo de um tombo de 9,2% ano 

passado, segundo o estudo do IBRE/FGV 

 

Verde Asset capta mais do que bancos privados e XP 

Broadcast 

A Verde Asset, de Luis Stuhlberger, captou R$ 5,6 bilhões em janeiro e superou o 

desempenho dos bancos privados e da XP. A procura pelo fundo Verde, que entregou 18.601% 

de retorno desde que foi lançado, ante 2.224% do CDI, foi tão grande que a adesão à captação 

se esgotou em poucos minutos em alguns bancos. Com a entrada desses recursos, a gestora 

agora acumula R$ 54,5 bilhões em patrimônio sob seus cuidados. De acordo com o ranking da 

Anbima, que reúne 750 gestoras, a Verde Asset ficou na vice-liderança em janeiro. Foi superada 
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apenas pela gestora Caixa Asset (R$ 10 bilhões), da Caixa Econômica Federal, que abocanhou 

mais recursos por motivos sazonais.  O banco público recebe recursos de IPTU de prefeituras, 

que os aplicam em fundos de renda fixa de risco soberano e com liquidez diária. 

 

Mercado de Saúde no Nordeste 

Broadcast 

A Athena Saúde, empresa investida do fundo de private equity Pátria, tem despontado 

pelo ritmo de aquisições e deve se firmar como a próxima consolidadora do setor de saúde no 

Nordeste, após sua capitalização. Sua oferta inicial de ações está programa para os ocorrer nos 

próximos meses.  A companhia deverá, ainda, navegar sozinha após a Hapvida ter de parar – ou 

diminuir – a compra de concorrentes, para evitar problemas com o Cade.  Com sede no Ceará, 

a operadora cresceu com compras de concorrentes no Nordeste. Também está próxima de virar 

uma companhia de valor de mercado de R$ 110 bilhões, caminho aberto após o acordo para a 

fusão com o gigante Grupo Notredame Intermédica. A Athena já começa a mostrar porte, com 

sete hospitais, 47 clínicas e quatro operadoras. Há vários ativos na mesa sendo estudados.  

 

Fundo global de títulos de dívida de mercados emergentes 

Broadcast 

A XP está lançando, em parceria com o Goldman Sachs Asset Management, um fundo 

global de títulos de dívida de mercados emergentes. A ideia é atender ao apetite crescente dos 

brasileiros por diversificar suas carteiras, com aplicações lá fora. O fundo tem como estratégia 

investimentos em empresas dos setores de transporte, mineração, consumo e finanças em 

países como Índia, Rússia, Chile, México e África do Sul, além do Brasil. Ele entra para o leque 

de 120 fundos da XP com estratégias no mercado externo e R$ 16 bilhões sob custódia. 

 

Financiamentos de carros 

Broadcast 

A Credere, plataforma que centraliza sistemas de diferentes bancos para financiamentos 

de carros, está próxima a integrar mais duas instituições, o Santander e a Creditas, especializada 

em empréstimos com garantia. Com isso, espera fechar 2021 com R$ 3 bilhões em 

financiamentos pela plataforma, o triplo de 2020. 
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Pagamentos cross-border 

Broadcast 

Após realizar mais de 140 milhões de operações em 2020, o Bexs Banco se estabeleceu 

como líder em pagamentos cross-border, aquele feito entre países com moedas diferentes. O 

volume de transações cresceu 30%, após as parcerias quadruplicarem no ano passado. 

O Bexs Banco funciona como intermediário nessas transações. Com parcerias com 

empresas como Ebanx (que processa os pagamentos de empresas digitais como Spotify, 

Playstation, Aliexpress e Wish), entre outros, desenhou uma solução para que os brasileiros 

pudessem pagar por serviços estrangeiros, sem usar cartão de crédito internacional. 

O Bexs tem várias negociações em estágio avançado com outras empresas digitais 

globais. A expectativa é conectar 100 milhões de brasileiros ao mundo até 2023.  

 

Financiamento parque eólico da Casa dos Ventos 

Broadcast 

A Casa dos Ventos obteve financiamento de R$ 417 milhões junto ao BNDES para custear 

as obras dos parques eólicos Ventos de Santa Martina 01 e Ventos de São Januário 23. A cifra 

equivale a 77,2% do investimento nos projetos, de R$ 540 milhões. Os recursos irão para 

aerogeradores e a construção das linhas de transmissão. Os parques eólicos fazem parte do 

Complexo Rio do Vento, o maior do mundo. A energia que será produzida está 100% vendida, 

sendo aproximadamente 4% para atender ao mercado regulado e os 96% restantes empresas 

como Braskem, Tivit e Vulcabrás-azaleia. 

 

A dívida pública crescerá até o fim da década 

O Estado de S. Paulo 

O risco de rompimento do teto de gastos públicos, que limita o aumento das despesas 

à inflação, diminuiu, mas ainda preocupa. Algumas despesas estimadas no relatório divulgado 

no ano passado pela Instituição Fiscal Independente (IFI), vinculada ao Senado Federal, devem 

crescer menos do que se previa anteriormente e aliviar a pressão sobre o teto. Assim, o risco de 

estouro em 2021 passou de “alto” para “moderado” no Relatório de Acompanhamento Fiscal 

de fevereiro divulgado pela IFI. A melhora, porém, é localizada e não indica uma gestão mais 

confortável das finanças federais. O problema fiscal, que afeta duramente a capacidade 

financeira da União e há anos vem comprimindo os investimentos públicos, está longe da 

solução. E continuará sendo fonte de grande incerteza. 

(02/03/2021)

(02/03/2021)

(02/03/2021)



3 
 

apenas pela gestora Caixa Asset (R$ 10 bilhões), da Caixa Econômica Federal, que abocanhou 

mais recursos por motivos sazonais.  O banco público recebe recursos de IPTU de prefeituras, 

que os aplicam em fundos de renda fixa de risco soberano e com liquidez diária. 

 

Mercado de Saúde no Nordeste 

Broadcast 

A Athena Saúde, empresa investida do fundo de private equity Pátria, tem despontado 

pelo ritmo de aquisições e deve se firmar como a próxima consolidadora do setor de saúde no 

Nordeste, após sua capitalização. Sua oferta inicial de ações está programa para os ocorrer nos 

próximos meses.  A companhia deverá, ainda, navegar sozinha após a Hapvida ter de parar – ou 

diminuir – a compra de concorrentes, para evitar problemas com o Cade.  Com sede no Ceará, 

a operadora cresceu com compras de concorrentes no Nordeste. Também está próxima de virar 

uma companhia de valor de mercado de R$ 110 bilhões, caminho aberto após o acordo para a 

fusão com o gigante Grupo Notredame Intermédica. A Athena já começa a mostrar porte, com 

sete hospitais, 47 clínicas e quatro operadoras. Há vários ativos na mesa sendo estudados.  

 

Fundo global de títulos de dívida de mercados emergentes 

Broadcast 

A XP está lançando, em parceria com o Goldman Sachs Asset Management, um fundo 

global de títulos de dívida de mercados emergentes. A ideia é atender ao apetite crescente dos 

brasileiros por diversificar suas carteiras, com aplicações lá fora. O fundo tem como estratégia 

investimentos em empresas dos setores de transporte, mineração, consumo e finanças em 

países como Índia, Rússia, Chile, México e África do Sul, além do Brasil. Ele entra para o leque 

de 120 fundos da XP com estratégias no mercado externo e R$ 16 bilhões sob custódia. 

 

Financiamentos de carros 

Broadcast 

A Credere, plataforma que centraliza sistemas de diferentes bancos para financiamentos 

de carros, está próxima a integrar mais duas instituições, o Santander e a Creditas, especializada 

em empréstimos com garantia. Com isso, espera fechar 2021 com R$ 3 bilhões em 

financiamentos pela plataforma, o triplo de 2020. 

 

4 
 

Pagamentos cross-border 

Broadcast 

Após realizar mais de 140 milhões de operações em 2020, o Bexs Banco se estabeleceu 

como líder em pagamentos cross-border, aquele feito entre países com moedas diferentes. O 

volume de transações cresceu 30%, após as parcerias quadruplicarem no ano passado. 

O Bexs Banco funciona como intermediário nessas transações. Com parcerias com 

empresas como Ebanx (que processa os pagamentos de empresas digitais como Spotify, 

Playstation, Aliexpress e Wish), entre outros, desenhou uma solução para que os brasileiros 

pudessem pagar por serviços estrangeiros, sem usar cartão de crédito internacional. 

O Bexs tem várias negociações em estágio avançado com outras empresas digitais 

globais. A expectativa é conectar 100 milhões de brasileiros ao mundo até 2023.  

 

Financiamento parque eólico da Casa dos Ventos 

Broadcast 

A Casa dos Ventos obteve financiamento de R$ 417 milhões junto ao BNDES para custear 

as obras dos parques eólicos Ventos de Santa Martina 01 e Ventos de São Januário 23. A cifra 

equivale a 77,2% do investimento nos projetos, de R$ 540 milhões. Os recursos irão para 

aerogeradores e a construção das linhas de transmissão. Os parques eólicos fazem parte do 

Complexo Rio do Vento, o maior do mundo. A energia que será produzida está 100% vendida, 

sendo aproximadamente 4% para atender ao mercado regulado e os 96% restantes empresas 

como Braskem, Tivit e Vulcabrás-azaleia. 

 

A dívida pública crescerá até o fim da década 

O Estado de S. Paulo 

O risco de rompimento do teto de gastos públicos, que limita o aumento das despesas 

à inflação, diminuiu, mas ainda preocupa. Algumas despesas estimadas no relatório divulgado 

no ano passado pela Instituição Fiscal Independente (IFI), vinculada ao Senado Federal, devem 

crescer menos do que se previa anteriormente e aliviar a pressão sobre o teto. Assim, o risco de 

estouro em 2021 passou de “alto” para “moderado” no Relatório de Acompanhamento Fiscal 

de fevereiro divulgado pela IFI. A melhora, porém, é localizada e não indica uma gestão mais 

confortável das finanças federais. O problema fiscal, que afeta duramente a capacidade 

financeira da União e há anos vem comprimindo os investimentos públicos, está longe da 

solução. E continuará sendo fonte de grande incerteza. 

5 
 

Segundo a IFI, a projeção de déficit primário para 2021 fixado como meta na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), de R$ 247,1 bilhões, deverá ser cumprida. Mas as contas do 

governo federal continuarão desequilibradas até o fim da década, com uma sucessão de rombos 

por 17 anos consecutivos (o primeiro déficit primário do período foi registrado em 2014). 

Desse modo, a dívida bruta do governo central, que deverá fechar 2021 em 92,7% do 

PIB, alcançará 103,4% do PIB no último ano desta década. Há problemas sérios de curto prazo 

para serem enfrentados, como a viabilização do novo pagamento do auxílio emergencial e dos 

gastos com o combate à pandemia sem desrespeitar o teto dos gastos e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. A IFI estima que o auxílio de emergência deve custar R$ 45 bilhões, dos 

quais R$ 10,8 bilhões bancados com recursos do Bolsa Família. Haveria, assim, R$ 34,2 bilhões 

em gastos extras com essa conta. Além disso, haverá despesas de R$ 20 bilhões para a compra 

de vacinas e de outros R$ 10 bilhões com demais gastos para o enfrentamento da pandemia. 

O cenário prevê a manutenção, até 2026, da política de não concessão de reajustes para 

o funcionalismo, nem para repor a inflação, e correção do salário-mínimo apenas a partir de 

2027. São regras contra as quais decerto haverá muita pressão política. Por isso, adverte a IFI, é 

preciso discutir o ajuste de médio prazo e as medidas para a recuperação do superávit primário. 

 

Governo vai aumentar taxa de bancos para isentar diesel 

Broadcast 

O governo vai aumentar a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos bancos 

para compensar a desoneração do diesel e do gás de cozinha. O reajuste da taxa ajudaria a zerar 

os impostos sobre os combustíveis com um custo estimado em pelo menos R$ 3,6 bilhões. A 

Secretaria-geral da Presidência informou que o presidente editou decreto para zerar as alíquotas 

de Pis/cofins que incidem sobre óleo diesel e gás de cozinha. A isenção sobre o óleo diesel vale 

em março e abril e sobre o gás de cozinha não tem prazo e vale para recipientes de até 13 quilos. 

O aumento da tributação sobre os bancos é uma das medidas que o presidente tomou 

para compensar a perda na arrecadação com a isenção dos impostos federais sobre os 

combustíveis, como determina a LRF. As outras duas medidas: limitar isenção do IPI para 

pessoas com deficiência física comprar carros acima de R$ 70 mil e retirar benefício tributário 

para a indústria petroquímica, o Reiq. A nova regra para compras de carros para pessoas com 

deficiência entra em vigor imediatamente. O fim do programa para a indústria petroquímica e a 

nova alíquota da CSLL para os bancos entram em vigor no dia 1º de julho de 2021.Aa nova 

alíquota da CSLL deve aumentar de 20% para 25% até o fim do ano. 

(02/03/2021)
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Pagamentos cross-border 

Broadcast 

Após realizar mais de 140 milhões de operações em 2020, o Bexs Banco se estabeleceu 

como líder em pagamentos cross-border, aquele feito entre países com moedas diferentes. O 

volume de transações cresceu 30%, após as parcerias quadruplicarem no ano passado. 

O Bexs Banco funciona como intermediário nessas transações. Com parcerias com 

empresas como Ebanx (que processa os pagamentos de empresas digitais como Spotify, 

Playstation, Aliexpress e Wish), entre outros, desenhou uma solução para que os brasileiros 

pudessem pagar por serviços estrangeiros, sem usar cartão de crédito internacional. 

O Bexs tem várias negociações em estágio avançado com outras empresas digitais 

globais. A expectativa é conectar 100 milhões de brasileiros ao mundo até 2023.  

 

Financiamento parque eólico da Casa dos Ventos 

Broadcast 

A Casa dos Ventos obteve financiamento de R$ 417 milhões junto ao BNDES para custear 

as obras dos parques eólicos Ventos de Santa Martina 01 e Ventos de São Januário 23. A cifra 

equivale a 77,2% do investimento nos projetos, de R$ 540 milhões. Os recursos irão para 

aerogeradores e a construção das linhas de transmissão. Os parques eólicos fazem parte do 

Complexo Rio do Vento, o maior do mundo. A energia que será produzida está 100% vendida, 

sendo aproximadamente 4% para atender ao mercado regulado e os 96% restantes empresas 

como Braskem, Tivit e Vulcabrás-azaleia. 

 

A dívida pública crescerá até o fim da década 

O Estado de S. Paulo 

O risco de rompimento do teto de gastos públicos, que limita o aumento das despesas 

à inflação, diminuiu, mas ainda preocupa. Algumas despesas estimadas no relatório divulgado 

no ano passado pela Instituição Fiscal Independente (IFI), vinculada ao Senado Federal, devem 

crescer menos do que se previa anteriormente e aliviar a pressão sobre o teto. Assim, o risco de 

estouro em 2021 passou de “alto” para “moderado” no Relatório de Acompanhamento Fiscal 

de fevereiro divulgado pela IFI. A melhora, porém, é localizada e não indica uma gestão mais 

confortável das finanças federais. O problema fiscal, que afeta duramente a capacidade 

financeira da União e há anos vem comprimindo os investimentos públicos, está longe da 

solução. E continuará sendo fonte de grande incerteza. 
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Segundo a IFI, a projeção de déficit primário para 2021 fixado como meta na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), de R$ 247,1 bilhões, deverá ser cumprida. Mas as contas do 

governo federal continuarão desequilibradas até o fim da década, com uma sucessão de rombos 

por 17 anos consecutivos (o primeiro déficit primário do período foi registrado em 2014). 

Desse modo, a dívida bruta do governo central, que deverá fechar 2021 em 92,7% do 

PIB, alcançará 103,4% do PIB no último ano desta década. Há problemas sérios de curto prazo 

para serem enfrentados, como a viabilização do novo pagamento do auxílio emergencial e dos 

gastos com o combate à pandemia sem desrespeitar o teto dos gastos e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. A IFI estima que o auxílio de emergência deve custar R$ 45 bilhões, dos 

quais R$ 10,8 bilhões bancados com recursos do Bolsa Família. Haveria, assim, R$ 34,2 bilhões 

em gastos extras com essa conta. Além disso, haverá despesas de R$ 20 bilhões para a compra 

de vacinas e de outros R$ 10 bilhões com demais gastos para o enfrentamento da pandemia. 

O cenário prevê a manutenção, até 2026, da política de não concessão de reajustes para 

o funcionalismo, nem para repor a inflação, e correção do salário-mínimo apenas a partir de 

2027. São regras contra as quais decerto haverá muita pressão política. Por isso, adverte a IFI, é 

preciso discutir o ajuste de médio prazo e as medidas para a recuperação do superávit primário. 

 

Governo vai aumentar taxa de bancos para isentar diesel 

Broadcast 

O governo vai aumentar a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos bancos 

para compensar a desoneração do diesel e do gás de cozinha. O reajuste da taxa ajudaria a zerar 

os impostos sobre os combustíveis com um custo estimado em pelo menos R$ 3,6 bilhões. A 

Secretaria-geral da Presidência informou que o presidente editou decreto para zerar as alíquotas 

de Pis/cofins que incidem sobre óleo diesel e gás de cozinha. A isenção sobre o óleo diesel vale 

em março e abril e sobre o gás de cozinha não tem prazo e vale para recipientes de até 13 quilos. 

O aumento da tributação sobre os bancos é uma das medidas que o presidente tomou 

para compensar a perda na arrecadação com a isenção dos impostos federais sobre os 

combustíveis, como determina a LRF. As outras duas medidas: limitar isenção do IPI para 

pessoas com deficiência física comprar carros acima de R$ 70 mil e retirar benefício tributário 

para a indústria petroquímica, o Reiq. A nova regra para compras de carros para pessoas com 

deficiência entra em vigor imediatamente. O fim do programa para a indústria petroquímica e a 

nova alíquota da CSLL para os bancos entram em vigor no dia 1º de julho de 2021.Aa nova 

alíquota da CSLL deve aumentar de 20% para 25% até o fim do ano. 

(02/03/2021)
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Em 2019, o governo incluiu em sua proposta de reforma da Previdência a elevação da 

alíquota da CSLL paga pelos bancos de 15% para 20%. Essa medida foi aprovada pelo Congresso 

Nacional em novembro daquele ano e passou a valer em 1º de março de 2020. Com o adicional 

de 5%, o governo esperava incrementar sua arrecadação em R$ 1,7 bilhão em 2021. 

A Febraban informou, antes da medida ser anunciada, que desconhecia qualquer 

iniciativa de aumento de imposto. Procurada pela reportagem para comentar o risco de alta de 

carga tributária, a entidade repetiu a posição já conhecida e manifestada em nota em julho do 

ano passado. Na nota, a Febraban defende a reforma tributária como necessária para colocar 

ordem e simplificar um sistema com muitas distorções. A entidade ressalta que o Brasil é um 

dos poucos países que tributa a intermediação financeira. O setor paga 4,65% (Pis/cofins) e a 

participação da carga de tributos no spread bancário é de 19,33%. 

De acordo com a Febraban, a alíquota sobre a renda dos bancos é a maior do mundo 

(45%), considerando os chamados tributos corporativos, quando se soma a alíquota de 20% da 

CSLL aos 25% de Imposto de Renda (IRPJ), o que afeta diretamente a competitividade do setor 

e leva a concentração, pois afasta possíveis entrantes no setor. O setor bancário ainda paga um 

adicional de 2,5% de contribuição sobre a folha de salários em relação a todos os demais setores. 

 

PEC que autoriza auxílio pode deixar ajuste de gastos para 2025 

Broadcast 

A PEC emergencial que tramita no Senado, formulada para destravar o auxílio 

emergencial, pode fazer com o que o governo federal acione gatilhos para contenção de 

despesas apenas em 2025 e abre brecha para gastos fora do teto ainda neste ano. A aprovação 

da PEC, que enfrenta resistência no Congresso, é uma condição da equipe econômica para lançar 

uma nova rodada do auxílio. A ideia, já defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, é que sejam 

pagas quatro parcelas de R$ 250. O parecer do senador Márcio Bittar prevê o acionamento 

automático de gatilhos, como congelamento de salários de servidores públicos e proibição de 

novos subsídios, quando a despesa obrigatória superar 95% do total na aprovação da Lei 

Orçamentária Anual (LOA). De acordo com projeções da Instituição Fiscal Independente (IFI), 

isso só vai ocorrer em 2025. 

Os gatilhos são apontados pelo Ministério da Economia como condição para aprovar 

uma nova rodada do auxílio emergencial. O tempo que o Executivo levaria para acioná-los, no 

entanto, compromete a argumentação, pois o governo estaria liberado a conceder reajustes no 

ano que vem. “O fundamental é ter claro que o porcentual de 95%, muito provavelmente, de 

acordo com nossos cálculos, só seria ultrapassado em 2025. Ou seja, falta o governo explicar o 

(02/03/2021)



   

Assessoria de Comunicação - Sedet
Fone: (85) 3444.2900
www.sedet.ce.gov.br

7 
 

porquê desse porcentual, se a ideia era acionar os gatilhos de imediato”, afirma o diretor 

executivo da IFI, Felipe Salto. 

Há uma alternativa na PEC para o governo acionar os gatilhos e congelar salários no ano 

que vem. Em 2021, essas despesas já estão com crescimento travado. O parecer dá aval para 

contenção dos gastos com o funcionalismo se um novo estado de calamidade pública for 

decretado. Caberia exclusivamente ao presidente da República solicitar e ao Congresso aprovar. 

Nesse caso, o congelamento seria feito por dois anos após o fim do decreto. 

Além do critério de 95% das despesas, os gatilhos podem ser acionados em um novo 

estado de calamidade pública, que deve ser proposto pelo Executivo e aprovado pelo Congresso. 

Para a Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados, um novo decreto daria amparo 

para o governo pagar um novo auxílio, pois sustentaria a abertura de um crédito extraordinário 

no Orçamento, fora do teto de gastos, e ao mesmo tempo permitiria a contenção de despesas 

com o funcionalismo. A calamidade, por outro lado, liberaria outros gastos, como financiamento 

a empresas e repasses a Estados e municípios, sem uma série de limitações fiscais. 

“Esse dispositivo afasta e dispensa o cumprimento de diversas condições, destacando-

se o atingimento de resultados fiscais e aquelas relacionadas à exigência de compensação na 

geração de novas despesas para seu enfrentamento. Ademais, ampara o argumento da 

necessidade de abertura de crédito extraordinário”, diz nota assinada pelos consultores Eugênio 

Greggianin e Ricardo Volpe ao avaliar a possibilidade de um decreto de calamidade. 

 

 

 

 

 



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         Jan/2021 
                                INFLAÇÃO RMF  NORDESTE       BRASIL         PERÍODO 
Meta - -     3,75        2021 
IPCA (Acumulado no Ano) 0,36       0,25        01/2021  
Fonte: Banco Central, 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            7.534 (100%)     46.516 (100%)  175.121(100%)  3 TRI 2020  
    Força de Trabalho (mil)       3.569 (47%)    22.020 (47%) 96.556 (55%) 3 TRI 2020 
       Ocupada (mil)              3.068        18.078      82.464 3 TRI 2020 
       Desocupada (mil)                 501          3.942      14.092 3 TRI 2020 
   Fora da Força de Trabalho (mil)     3.965 (53%)    24.496 (53%) 78.565 (45%) 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 Quantidade Investimentos 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 


