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PRINCIPAIS NOTÍCIAS ECONÔMICAS: 03 MARÇO DE 
2021 
 

Intervenção de Bolsonaro faz disparar dólar e risco país (03/03/2021) 

O Estado de S. Paulo 

Depois da interferência do presidente na Petrobrás, índice que 

mede o risco para se investir no Brasil subiu 22,3% e o dólar, mesmo com 

intervenções seguidas do BC, ultrapassou os R$ 5,44. Economistas dizem 

que o mercado sentiu a medida e investidores têm hoje menos confiança 

no governo. A relação do presidente Bolsonaro com o mercado financeiro, 

que ajudou a elegê-lo em 2018, azedou desde que o mandatário interveio 

na Petrobrás, na tentativa de conter a alta de preços de combustíveis e 

acenar positivamente para os caminhoneiros, parte importante da sua 

base eleitoral. Analistas tentam mensurar os efeitos no mercado das 

intervenções recentes do presidente, e estudam até que ponto o “efeito 

Bolsonaro” pesará no mercado. Nos dias que antecederam a canetada do 

presidente no comando da Petrobrás, a Bolsa brasileira estava acima dos 

119 mil pontos. Apesar de uma alta de 1,09% ontem, o Ibovespa, principal 

índice da Bolsa, lutou para se manter no patamar atual de 111 mil pontos. 

Antes da intervenção, o dólar estava em R$ 5,44. Ontem, a moeda 

fechou a R$ 5,67, após dois leilões do Banco Central. Em fevereiro, 

estrangeiros retiraram R$ 6,783 bilhões da B3, o primeiro mês desde 

setembro de 2020 com fuga de capital. 

Desde a mudança forçada do presidente da Petrobrás até agora, o 

risco país medido pelo Credit Default Swap (CDS) de cinco anos subiu 

22,3%. Enquanto isso, a curva de juros futuros de cinco anos subiu quase 
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1% desde janeiro, para a casa dos 8% ao ano. Para Alexandre 

Schwartsman, ex-diretor do Banco Central, o mercado até agora parecia 

acreditar em “poderes mágicos” do ministro da Economia, Paulo Guedes. 

“Essas pessoas não são ingênuas, mas havia uma crença de que Bolsonaro 

não teria alternativa. Só que já havia um conflito potencial entre as 

agendas dos dois. A intervenção na Petrobrás foi um tapa na cara do 

mercado.” 

Para o economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale, é difícil que 

os investidores recuperem a confiança que tinham depositado no 

presidente em 2018, muito por causa da escolha de Paulo Guedes para o 

Ministério da Economia. “A desconfiança não se dá só pelo que o 

presidente fez na Petrobrás, mas pelo que vem pela frente: novas altas de 

combustíveis, pressão na energia elétrica.” Vale ressalta que esse cenário 

tende a fazer com que o presidente continue impaciente e disposto a 

intervir. “A popularidade dele ainda está baixa, a pandemia continua forte. 

Ele ficará tentado buscar soluções mágicas – e não vai achá-las.” 

“O governo está em uma encruzilhada”, resume o economista-chefe 

da Necton, Andre Perfeito. Ele explica que, ao mesmo tempo que Guedes 

propõe ajustes de longo prazo, Bolsonaro diz que os problemas no curto 

prazo estão mordendo o calcanhar do governo. “Várias coisas acontecem 

no curto prazo: preço dos combustíveis, o novo auxílio emergencial. E 

talvez não haja mais tempo para ajustes antes de 2022.” O economista 

avalia que o governo tem dado tantos sinais trocados de mudança de rota, 

com medidas que o aproximam do populismo, que os efeitos são sentidos 

no aumento da desconfiança. “ O nível de tensão está alto.” 
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Telefônica fecha parceria para montar rede de fibra (03/03/2021) 

Broadcast 

A Telefônica está dando largada à era das construtoras de redes 

neutras de fibra ótica, segmento que vai crescer a passos largos nos 

próximos anos e no qual as subsidiárias de Oi e TIM ingressarão em breve. 

O grupo espanhol fechou parceria com o fundo de pensão canadense 

CPDQ para lançar a Fibrasil, que proverá infraestrutura de conexões de 

banda larga no atacado, para quaisquer operadoras no País (por isso 

chamada de “rede neutra”). Havia cinco ofertas firmes na mesa, mas a 

Telefônica ficou com o CPDQ pela maior capacidade de investimento do 

fundo e pelo seu viés de retorno no longo prazo. O CPDQ ficará com 50% e 

os outros 50% serão divididos entre a Telefônica Brasil e a Telefônica 

Infraestrutura, braço do grupo para o ramo de redes. Ao contrário de Oi e 

TIM, que planejam criar empresas de fibras nas quais os sócios financeiros 

terão participação majoritária, a Telefônica optou por uma divisão meio a 

meio para ter o controle compartilhado da Fibrasil. Nesse caso, cada sócio 

terá quatro dos oito assentos no conselho de administração, enquanto o 

CEO será escolhido por headhunters. 

O Fundo de Previdência e Investimentos de Quebéc (CPDQ, na sigla 

em francês) tem cerca de US$ 300 bilhões em recursos sob gestão ao 

redor do mundo. Aqui, terá o compromisso de investir R$ 1,8 bilhão na 

construção das redes nos próximos dez anos. Já a Telefônica vai ceder à 

nova empresa parte de sua rede, com cobertura de 1,6 milhão de 

residências. Além disso, a operadora será a primeira cliente da Fibrasil, 

passando a “alugar” essas redes. 

Até o fim de 2024, a meta é chegar a 5,5 milhões de casas em todas 

as regiões do País, com exceção de São Paulo, onde a operadora atua por 
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meio de concessão. Com as redes instaladas, a previsão é de adesão de 

30% dos clientes ao longo de dois a três anos, o que representa um 

potencial de 1,65 milhão de assinantes ao fim desse ciclo. 

 

Setor da Construção insatisfeito (03/03/2021) 

Broadcast 

A condução da crise sanitária e econômica pelo governo federal 

começou a despertar insatisfação em parte dos empresários da 

construção, uma das bases mais fiéis à atual gestão. Pela primeira vez 

desde a eleição de Jair Bolsonaro, há mais de dois anos, o 

descontentamento no setor já é falado abertamente nos bastidores. Não 

se trata de um “desembarque” do empresariado da atual gestão, mas sim 

de um sinal de alerta ligado. 

O presidente de um dos maiores sindicatos de empresas de 

construção disse, sob condição de anonimato, haver um clima de 

incerteza sobre os rumos do País que desestimula novos 

empreendimentos imobiliários. “Nunca vi uma empresa quebrar por não 

fazer obras. Mas já vi muitas quebrarem quando as obras não dão certo. 

Na dúvida, muitos acham melhor segurar os lançamentos”, afirma ele, que 

destaca a demora no programa federal de vacinação como motivo de 

apreensão. “A vacinação é a chave para a recuperação da economia.”  

 

Baixa na demanda de crédito para PMES (03/03/2021) 

Folha de São Paulo 

A demanda por crédito entre as pequenas e microempresas (PMES) 

caiu 4,3% no ano passado em relação a 2019, de acordo com 
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levantamento do Serasa Experian. Para o economista Luiz Rabi, o número 

reflete a insegurança dos empreendedores em tomar novas dívidas, bem 

como cautela frente à falta de clareza sobre as reformas administrativa e 

tributária. 

 

Expansão da C&A (03/03/2021) 

Broadcast 

A C&A deve abrir 25 novas lojas em 2021, com prioridade em 

cidades menores e lojas de rua. O vice-presidente de operações da C&A 

Brasil, Fernando Brossi, diz que a pandemia acelerou as vendas digitais nos 

grandes centros. Logo, para vender mais em lojas físicas, as cidades com 

100 mil a 500 mil habitantes têm mais apelo, além de passarem a 

funcionar como estoque para vendas digitais locais. Ao mesmo tempo que 

aposta em estratégias de marketing no Big Brother Brasil, a C&A procura 

“garotas propaganda” digitais com a cara das cidades nas quais pretende 

abrir lojas. 

 

Concessão de crédito diminui no início do ano (03/03/2021) 

Broadcast 

O mês de janeiro registrou queda no volume de crédito novo 

concedido pelo sistema financeiro para empresas e para as famílias. No 

primeiro mês do ano, as concessões somaram R$ 289,1 bilhões, 27,7% 

menos do que o valor contabilizado pelo Banco Central (BC) em dezembro 

de 2020 (R$ 399,7 bilhões) e 10,4% abaixo do volume de um ano antes (R$ 

322,5 bilhões). É a primeira redução desde junho de 2020, quando o 

volume de crédito novo voltou a aumentar depois do forte encolhimento 

provocado pela pandemia nos meses anteriores. 
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De acordo com as estatísticas monetárias e de crédito do BC, em 

janeiro, na série com ajuste sazonal, houve aumento mensal de 1,9% nas 

concessões totais de crédito, basicamente por causa do crescimento das 

concessões para as empresas, de 3,5%. Já o crédito para as famílias 

diminuiu 1,2% na comparação com dezembro. No segmento de crédito 

livre, isto é, não sujeito a limites definidos pelo Banco Central, as 

concessões caíram ainda mais em janeiro, na comparação com dezembro. 

A redução foi de 24,5%, sendo 18,7% para as pessoas físicas e 30,7% para 

as jurídicas. Em 12 meses até janeiro, a redução do crédito livre para 

pessoas físicas foi de 4,3%; no caso das jurídicas, houve aumento de 2,3%. 

Na avaliação do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 

Industrial (Iedi), a redução do crédito para as famílias “pode estar 

associada ao encerramento dos programas emergenciais de crédito 

adotados no ano passado para amortecer a crise econômica da covid-19”. 

O Iedi calcula que, em valores reais, o total de crédito livre em janeiro é o 

mais baixo desde maio do ano passado. Em movimento contrário ao 

descrito pelo volume de crédito, que baixou, o juro médio no segmento de 

crédito livre passou de 25,5% em dezembro para 28,4% ao ano em janeiro. 

Para as pessoas físicas, subiu de 37,2% para 39,4%; para as jurídicas, de 

11,7% para 15,2% ao ano. Entre as principais linhas de crédito livre para a 

pessoa física, os juros do cheque especial passaram de 115,6% para 

119,6%; no crédito pessoal, de 30,3% para 32,9%. 

O juro do crédito rotativo do cartão de crédito, o mais alto do 

mercado, subiu de 327,8% para 329,3% ao ano. Para tentar reduzir essa 

taxa, em 2017 o BC obrigou os bancos a transferir a dívida do rotativo do 

cartão para o crédito parcelado, a juros mais baixos. 
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‘Futuro do mercado financeiro é a jornada digital’ (03/03/2021) 

O Estado de S. Paulo 

Atuando no Bradesco, o executivo Renato Ejnisman ganhou uma 

nova missão no conglomerado. O executivo se tornou o primeiro 

presidente do banco digital, o Next, que desde o ano passado se tornou 

uma instituição segregada da marca “mãe”. Ele chega com a missão de 

acelerar o crescimento e o ganho de escala da operação, com a meta de 

levá-la à rentabilidade. Com 4 milhões de clientes, o Next tem a arrojada 

meta de encerrar 2021 com 7 milhões de correntistas. O Next ganha agora 

mais agilidade para a tomada de decisão – algo importante para empresas 

com os dois pés em tecnologia. A ida de Ejnisman para o comando do Next 

levantou a hipótese de que ele teria a missão de levar o banco digital para 

a bolsa de valores por IPO. Embora seja natural que a abertura de capital 

aconteça quando o banco digital tiver mais musculatura, visto que esse é 

um caminho para a ampliação da governança, disse Ejnisman. Leia, a 

seguir, os principais trechos da entrevista: 

• Qual é o seu primeiro desafio à frente do Next? 

Tem muita gente imaginando que é abrir o capital ou fazer uma 

transação estratégica, pelo meu histórico em banco de investimento. A 

grande verdade é que o Bradesco entende que essa jornada digital é o 

futuro do mercado financeiro. Por isso, tomou a decisão de criar um 

banco independente e apostar nele. Dentro desse contexto, o desafio é 

ter uma plataforma digital que sirva melhor ao cliente, facilitando sua 

vida. Se caminharmos nessa direção, dentre as alternativas estará a 

abertura de capital ou fazer uma combinação. 

• Por que a decisão de segregar o Next foi tomada? 
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O ponto de partida desse movimento do Next passar a ter um CEO, 

ser segregado e ter um CNPJ faz parte do movimento de desacoplar o 

banco digital, decisão estratégica de dar independência ao Next. Isso por 

uma questão de agilidade, para se evitar conflito. 

• E como Next e Bradesco conversam a partir de agora? 

O Bradesco é até aqui o único acionista do Next e é natural que ele 

seja parceiro em uma série de serviços. Mas vamos oferecer um produto 

ao cliente se o Bradesco for a melhor forma. Um acordo operacional, por 

exemplo, poderá fazer sentido. Mas, para isso acontecer, é uma questão 

de se fazer contas. 

• Mas a abertura de capital poderia ocorrer quando? 

Se a gente continuar crescendo nesse ritmo, o que acredito que vai 

acontecer, o Next ganha massa crítica e é natural se pensar em um IPO. 

•E a metade crescimento do número de clientes?  

Queremos 7 milhões de clientes até o fim do ano (hoje são 4 

milhões). Estamos com inúmeras frentes e isso pode até crescer. Quando 

olhamos para concorrentes, tem alguns que talvez até tenham um maior 

número de clientes, mas não de correntistas somente. Quando tivermos 

mais escala, teremos mais capacidade de oferecer produtos e serviços, 

mas por outro lado também de pensar na rentabilidade. Mas agora a meta 

não é gerar resultado, mas ampliara base de clientes e seguir um caminho 

em que vamos ser rentáveis. 

• O Next ajuda o Bradesco na competição com fintechs, como o 

Nubank? 

Hoje a competição não é só com fintechs, temos as “big techs” 

(gigantes como Google e Facebook), empresas de varejo que oferecendo 

produtos financeiros... O Next não é a ponta da lança para competir com 
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as fintechs. O que eu vejo é uma visão de que o futuro do mercado 

financeiro passa pela digitalização. Fizemos uma aposta de criar uma 

empresa que faça uma jornada digital de forma independente. 

• Qual a vantagem para o Next ter o Bradesco por trás? 

Nosso acionista tem capacidade financeira e interesse em investir e 

conhecimento único do mercado financeiro, conhecimento dos clientes 

que nos permitem entender as tendências de mercado e forma única. Só 

vejo vantagens. 

 

Conteúdo digital avança na pandemia 

Broadcast 

Com o comércio fechado e a população preocupada com o contágio 

do novo coronavírus no primeiro semestre do ano passado, as editoras e 

meios de comunicação tiveram de acelerar projetos de conteúdo digital 

para amenizar os prejuízos. Naquele momento, o temor de contaminação 

por meio de objetos fez uma série de leitores suspender o recebimento de 

jornal e deixar de comprar livros impressos pela internet. Nesse cenário, 

parte da população aderiu às novas ferramentas disponíveis no mercado, 

sendo o e-book uma delas. Em alguns casos, a participação do livro digital 

nas receitas das editoras praticamente dobrou no ano passado, em 

comparação a 2019. A fatia ainda é pequena diante das vendas do livro 

em papel, mas o movimento foi importante para o setor. “No começo da 

pandemia, havia um medo de receber livros em casa e isso provocou uma 

migração imediata até junho e julho”, diz o diretor da Globo Livros, Mauro 

Palermo, que participou ontem do evento Mobieditorial, realizado pela 

Mobile Time, de forma online. Segundo ele, a partir do segundo semestre 

a população se acalmou e o movimento diminuiu um pouco. Mas o 
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importante é que houve uma retenção. A participação dos e-books na 

editora subiu de algo em torno de 6%, em 2019, para 11%, no ano 

passado. 

O mesmo ocorreu na Companhia de Letras, segundo a gerente de 

projetos digitais da empresa, Marina Pastore. Ela conta que o e-book foi o 

canal para viabilizar o lançamento de títulos que tiveram de ser adiados 

no impresso. Com isso, a participação dos livros digitais nas receitas subiu 

de 6% para 10% no primeiro semestre. Segundo a executiva, esse 

porcentual caiu um pouco no fim do ano por causa da alta no livro de 

papel. 

A mudança no comportamento da população foi verificada nos 

jornais. A diretora de produtos digitais do Estadão, Luciana Cardoso, conta 

que houve um pico de audiência entre abril e maio do ano passado e a 

suspensão de entrega do jornal impresso durante alguns meses.  

 Na avaliação da vice-presidente do grupo editorial Record, Roberta 

Machado, o avanço do e-book e a maior atenção para o audiobook têm 

ganhado aliados como as empresas que apostam em novos modelos de 

distribuição e comercialização, como a Skeelo. “Essas plataformas ganham 

um público enorme por democratizar a leitura”, afirma a executiva, 

destacando que é preciso dar força a algumas iniciativas para ampliar o 

público leitor. 

Criada em maio de 2019, a Skeelo – uma das maiores plataformas 

de e-books do País – viu seu número de assinantes subir de 3 milhões para 

34 milhões. A empresa já distribuiu 290 milhões de livros digitais e 

entregou gratuitamente outros 15 milhões. Com isso, a companhia 

faturou em 2020 cerca de R$ 30 milhões – valor que deve chegar a R$ 100 

milhões neste ano. “O País tem poucos leitores. Por isso, primeiro é 
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preciso investir na formação de novos leitores, gerar hábito de consumo e, 

a partir daí, definir formas de entregar o conteúdo para ele”, diz o 

presidente da Skeelo, Rodrigo Meinberg. 

Nesse sentido, a plataforma Árvore também tem feito trabalho 

relevante para fomentar a leitura no médio e longo prazos. A edtech, que 

conta com 30 mil livros, foi beneficiada pelas aulas remota. “A gente vinha 

crescendo duas vezes no ano. Em 2021, crescemos cinco vezes”, afirma o 

cofundador e presidente da plataforma Árvore, João Leal. Na avaliação 

dele, a resistência das editoras com esses modelos vem se reduzindo, 

sobretudo após a pandemia. Hoje, diz o executivo, elas estão mais 

dispostas a testar formatos novos cada vez mais. A opinião é corroborada 

pelo diretor da Bookwire no Brasil, Marcelo Gioia. “Vivemos esse 

momento de resistência e construímos pontes para que as editoras 

viessem a entender o mercado digital.” 

Em 2017, 500 editoras não tinham nenhum conteúdo digital. No 

ano passado, esse retrato já era diferente. O diretor de desenvolvimento 

de negócios da Verisoft, Renato Marcondes, conta que em 2021 recebeu 

quase cem contatos de editoras querendo colocar seus conteúdos na 

plataforma. “Vemos que a resistência diminui conforme são criados 

modelos de comercialização. O livro físico nunca vai deixar de ser 

atraente, mas agora existe a interação com o digital. É uma leitura 

complementar que agrada a nova geração de leitores.” Para ele, quem 

não olhar para o produto digital vai perder espaço no mercado. 

 

 

 



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 


