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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
12 DE MARÇO DE 2021 
 

Inflação vai a 0,86% e juros podem subir (12/03/2021) 

Broadcast 

Variação do IPCA em fevereiro foi a maior para o período desde 

2016, segundo o IBGE. Mercado vê pressão sobre o Copom para alta na 

taxa básica de juros. Pressionada desta vez pelos preços da gasolina, a 

inflação oficial no País subiu 0,86% em fevereiro, ante 0,25% em janeiro. 

Foi a maior variação para o período desde 2016 e consolidou as apostas 

no mercado financeiro de que o Copom vai aumentar a taxa básica de 

juros. A Selic está hoje em 2%. 

Segundo o IBGE, a taxa acumulada em 12 meses pelo IPCA acelerou 

de 4,56%, em janeiro, para 5,20% no mês passado, ante uma meta de 

3,75% perseguida pelo BC para este ano. No mesmo período, os preços 

dos alimentos e bebidas acumularam uma alta de 15%. O estrategista-

chefe do Banco Mizuho, Luciano Rostagno, aposta que a Selic será elevada 

dos atuais 2% ao ano para 2,50%. Havia a expectativa de que o Copom 

pudesse elevar a Selic em 0,50%, de acordo com a economista da BNP 

Asset, Tatiana Pinheiro, mas a inflação de fevereiro deflagra uma pressão 

de custos. Pesa também a piora do quadro fiscal. “O BC tem de calibrar a 

taxa de juros para o IPCA se manter na meta”, argumentou Tatiana. 

A pressão inflacionária em fevereiro só não foi mais forte porque o 

fim do pagamento do auxílio emergencial pelo governo às famílias mais 

vulneráveis já diminuiu a demanda por itens essenciais, com reflexo nos 

preços dos alimentos, após meses de altas expressivas, avaliou Pedro 
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Kislanov, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE. Por 

outro lado, houve aumento de preços na cebola e nas carnes, mas foram 

os avanços nos preços dos combustíveis que mais pesaram na inflação em 

fevereiro. “A gente tem tido vários reajustes nos preços da gasolina e do 

diesel”, observou Kislanov. A gasolina subiu 7,11% em fevereiro, sendo 

responsável sozinha por mais de 40% do IPCA. Também ficaram mais 

caros o etanol (8,06%), óleo diesel (5,40%) e gás veicular (0,69%). Apesar 

da pressão sobre o orçamento das famílias, o economista do IBGE ainda 

não vê sinais de influência de demanda sobre a inflação.  

 

Seguro será usado para pagar a quem tiver seu salário reduzido 

(12/03/2021) 

O Estado de S. Paulo 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo 

retomará o programa que permitiu às empresas cortar salários e jornada 

ou suspender contratos. Ele afirmou que parte da complementação paga 

pelo governo aos trabalhadores será uma antecipação do seguro-

desemprego. Parte da compensação será feita com a antecipação do 

dinheiro a que o trabalhador tem direito quando é demitido. Ele também 

sinalizou que parte do benefício de complementação de renda paga pelo 

governo aos trabalhadores nessas condições virá da antecipação do 

seguro-desemprego. 

De acordo com o ministro, o Benefício Emergencial (BEm), 

programa que permitiu a suspensão dos contratos e a redução dos 

salários no ano passado, ajudou a preservar 11 milhões de empregos. 

Guedes falou da criação de um “seguro-emprego”. Segundo ele, em vez 

de dar R$ 1 mil para pessoas que ficaram desempregadas no seguro-
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desemprego por quatro meses, o governo pode dar R$ 500 para segurar o 

emprego por até 11 meses.  

Segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho do 

Ministério da Economia, Bruno Bianco, o novo programa será lançado 

“nos próximos dias”. O governo quer permitir um novo período de até 

quatro meses de redução de jornada e salário ou suspensão de contrato 

de trabalhadores para evitar alta no desemprego em meio às medidas 

restritivas contra a covid-19, mas o pagamento do benefício que 

compensa a perda salarial deve ter um desenho distinto. 

A intenção é garantir dois meses do BEm, pago pelo governo, e 

outros dois meses seriam de antecipação do seguro-desemprego a que 

teria direito se demitido. O novo modelo ainda está sendo fechado pelos 

técnicos, que também buscam uma fonte de financiamento para a parte 

do BEm que será bancada pelo governo. Há discussões internas no sentido 

de empregar recursos do FAT, que hoje já banca o abono salarial e o 

próprio seguro-desemprego. O principal desafio, porém, é que esse fundo 

já gasta mais do que arrecada. 

O novo desenho do Programa Emergencial de Manutenção de 

Emprego e Renda deve manter os mesmos porcentuais de redução de 

jornada e salário (25%, 50% e 70%), além da suspensão de contrato. A 

mudança mais substancial deve ser a forma de pagamento do benefício. 

Após os meses do acordo, o trabalhador tem por igual período (até quatro 

meses) uma estabilidade temporária, em que ele até pode ser demitido, 

mas recebe uma indenização adicional por isso. Em caso de dispensa, ele 

continua a receber o seguro-desemprego, embora o número final de 

parcelas fique reduzido pela antecipação. Em seu formato original, o 

seguro-desemprego paga de 3 a 5 prestações, a depender do tempo que o 
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trabalhador está na ativa. É daí que serão descontadas as parcelas 

antecipadas por meio do programa emergencial. Na prática o trabalhador 

que fizer o acordo poderá ainda ter entre uma e três parcelas. 

Nas estimativas do governo, contabilizados os quatro meses de 

acordo, os quatro meses de garantia provisória e o período do seguro-

desemprego normal, o trabalhador poderá ter uma “proteção” de 9 meses 

a 11 meses. Mesmo na fase de antecipação do seguro-desemprego, o 

trabalhador deve receber apenas a fatia correspondente ao seu acordo. O 

saldo restante dessas antecipações seria pago depois, em caso de 

demissão do funcionário. 

Caso a duração do acordo seja menor que quatro meses, a ordem 

do pagamento é a mesma. Ou seja, caso as reduções valham apenas por 

dois meses, apenas o benefício a cargo do governo será pago. O governo 

ainda pretende estabelecer regras para prever quando um trabalhador 

que faça o acordo e permaneça com vínculo formal retomará o direito a 

obter todas as parcelas do seguro-desemprego, a despeito da 

“antecipação” durante a pandemia.  

A arrecadação do governo com impostos em fevereiro foi recorde 

para o mês. No primeiro bimestre, de acordo com Guedes, o crescimento 

foi de 3% a 3,5% na comparação com os dois primeiros meses de 2020, 

antes da pandemia.  

 

Guedes indica que Pronampe pode ser permanente (12/03/2021) 

O Estado de S. Paulo 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, acenou para a possibilidade 

de tornar permanente o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), que financiou pequenos 
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negócios na crise de covid19 em 2020. Ele afirmou ontem que o governo 

vai renovar o programa em que os bancos emprestam dinheiro a 

empresários  tendo como garantia recursos de um fundo público. O 

Congresso Nacional, porém, ainda busca espaço no Orçamento para 

abastecer o programa. O teto de gastos, que trava o crescimento real das 

despesas federais à inflação, é uma barreira para uma nova rodada da 

linha. 

O presidente Bolsonaro e Guedes participaram de uma reunião 

virtual da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas. 

Bolsonaro citou o programa como uma das medidas do governo para 

salvar empregos na pandemia. De acordo com Guedes, o resultado foi 

extraordinário. “Estamos aí renovando o Pronampe, vamos lutar por isso”, 

disse o ministro.  

O secretário de Produtividade, Carlos da Costa, afirmou que o 

governo trabalha com o Congresso para que o Pronampe seja 

permanente, mas sem impacto fiscal “desmedido”. “Trabalhamos com 

recursos que sobraram no Fundo Garantidor de Investimentos (FGI) para 

que haja mais R$ 2 bilhões”, afirmou. O Congresso pressiona por mais 

recursos em 2021 e por uma previsão orçamentária para que o programa 

seja permanente pelos próximos anos. O Senado Federal aprovou um 

projeto de lei para tornar permanente o Pronampe, com novas condições 

de financiamento, incluindo juros mais altos. O texto dependerá da 

Câmara dos Deputados e, se aprovado, segue para sanção de Bolsonaro. 

De acordo com o projeto, as instituições financeiras poderão emprestar 

dinheiro com taxa de juros anual igual à Selic acrescida de até 6% ao ano. 

Pelo desenho que vigorou até o fim do ano passado, o valor do acréscimo 
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era de 1,5%. O aumento dos juros foi colocado para atrair bancos à nova 

rodada. 

O governo anunciou um aumento de três meses no prazo de 

carência para as empresas que participaram no ano passado. O Senado 

Federal defende um prazo de seis meses – conforme o projeto aprovado – 

e pede recursos federais em uma nova rodada do programa. 

Não há recurso previsto no Orçamento de 2021 para o programa. A 

Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal indicou uma 

emenda de R$ 4,8 bilhões para o Fundo Garantidor de Operações (FGO), 

que abastece o financiamento voltado aos pequenos negócios. O relator 

da Lei Orçamentária Anual (LOA), senador Marcio Bittar (MDB-AC) não 

criou nenhuma reserva no projeto para abrigar as emendas da comissão. 

Se aceitar a indicação, ele terá de cortar outra despesa na mesma 

proporção, em função do teto de gastos. Parlamentares pressionam Bittar 

a encontrar espaço.  

 

Credores barram emissão e retardam planos da Oi (12/03/2021) 

Broadcast 

Um grupo de credores pode atrasar o plano da Oi para captar até R$ 

7,5 bilhões, montante com o qual a operadora conta para cumprir os 

planos de recuperação judicial. Os credores não concordaram com o valor 

proposto pela operadora (o chamado consent fee) para que autorizem 

emissão de até R$ 2,5 bilhões em debêntures da InfraCo, braço que reúne 

as operações de fibra ótica, bem como um empréstimo - ponte de até R$ 

5 bilhões da Oi Móvel. Como é praxe, uma negociação está em 

andamento. Mas o prazo das conversas terminou. Caso as partes não 

tenham chegado a um acordo, um novo prazo deve ser concedido. No 
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documento remetido à Securities and Exchange Comission (SEC), xerife do 

mercado de capitais dos Estados Unidos, a Oi informou que pagaria como 

prêmio aos detentores dos títulos de dívida US$ 5 por cada US$ 1 mil 

emitidos em títulos. Os credores também se opõem a outras condições do 

plano de capitalização da companhia. A Oi precisa do “sim” de 50% mais 

um, dos detentores de R$ 1,65 bilhão em bonds emitidos em 2017. Ou 

seja: se a proposta fosse aceita, a companhia teria um gasto de cerca de 

US$ 4 milhões. O grupo de “oposição” supera os 50% e, portanto, as 

negociações continuam. O prêmio faz parte da escritura dos bonds 

renegociados em 2017, e do aditamento à recuperação judicial, aprovado 

em 2020. A Oi previu a emissão das debêntures e a venda de parte da 

InfraCo, assim como o empréstimo ponte e a venda da operação móvel. A 

Oi pretende vender até 51% do negócio - e quer fortalecê-lo para isso. O 

empréstimo ponte da Oi Móvel seria para que continuasse investindo e 

operando até a aprovação dos órgãos reguladores. A superintendência 

geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) informou 

que vai instaurar um procedimento para apurar possível concentração de 

mercado, a pedido da operadora mineira Algar, feito em novembro de 

2020.  

 

A crise da Universidade Cândido Mendes (Ucam) (12/03/2021) 

Broadcast 

Em recuperação judicial, a centenária Universidade Cândido 

Mendes (Ucam) se prepara para apresentar em abril o seu plano de 

recuperação para ser aprovado pelos credores. Ele propõe vender parte 

dos imóveis da instituição no Rio de Janeiro, avaliados em cerca de R$ 500 

milhões. Aos credores trabalhistas, que respondem por 71% da dívida, 
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será oferecido deságio de 35%, desconto considerado inédito por Luiz 

Roberto Ayoub, ex-juiz da recuperação judicial da Varig, nos anos 2000, e 

hoje consultor do processo pelo escritório Galdino & Coelho Advogados. 

Segundo Ayoub, existe ainda a previsão da “Nova Ucam” abrir capital, mas 

quando houver fluxo de caixa para não comprometer o funcionamento da 

instituição. A recuperação judicial teve como uma das motivações a queda 

do quadro de alunos, que já chegaram a somar 24 mil na instituição, e em 

março do ano passado beiravam os 10 mil.  

 

Normas ambientais para Construção Civil (12/03/2021) 

Broadcast 

Os empresários da construção estão se articulando para 

desengavetar um pleito antigo: a definição de regras ambientais para 

empreendimentos dentro das cidades. Hoje, eles têm de seguir um código 

que rege tanto áreas urbanas quanto florestais.  A discussão questiona as 

áreas de preservação permanente, como margens de córregos e rios, ou 

entornos de morros, por exemplo. Para ambientalistas, essas áreas são 

essenciais para evitar a degradação da natureza. Já os empresários dizem 

que as restrições deveriam ser mais flexíveis nas cidades para permitir o 

crescimento imobiliário. 

 

Open Banking para bancários autônomos (12/03/2021) 

Broadcast 

A Franq, plataforma de open banking para bancários autônomos 

criada em 2018, está ganhando musculatura. Até o fim de 2021, espera 

dobrar o número de profissionais do segmento que buscam a plataforma 

para trabalhar por conta própria: a previsão é ir de 1,5 mil para 4 mil. Isso 
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significa um ingresso mensal de 200 a 300 personal bankers, como são 

chamados pelo mercado. 

 

Pacote do Biden Aprovado (12/03/2021) 

Folha de São Paulo 

Um dos maiores pacotes de estímulo econômico na história dos 

Estados Unidos - e do mundo - foi aprovado nesta quarta-feira (10) pela 

Câmara dos Deputados, em Washington. Primeira grande vitória do 

presidente Joe Biden, prevê a destinação de US$ 1,9 trilhão (R$ 10,8 

trilhões) em medidas de ajuda contra os impactos da pandemia.  Serão 

disponibilizados US$ 400 bilhões (R$ 2,27 trilhões) para pagamentos 

diretos de US$ 1,4 mil (R$ 7,95 mil) à maioria dos cidadãos, e US$ 350 

bilhões (R$ 2 trilhões) a governos estaduais e municipais. Além desses 

desembolsos imediatos, está prevista a expansão do crédito pago por 

dependente menor, hoje de até US$ 2 mil (R$ 11,36 mil), e aumento do 

financiamento para distribuição de vacinas.  

 

Aumento da procura por investimentos em Startups (12/03/2021) 

Folha de São Paulo 

A busca por investimentos que remunerem melhor que as opções 

atreladas aos baixos juros da Selic e a demanda por soluções digitais 

impactaram positivamente o setor de startups. Pesquisa da Abvcap 

(Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital) e da KPMG 

revela que em 2020, pela primeira vez na história dos mercados, os 

investimentos em fundos de venture capital superaram os de fundos de 

private equity no Brasil (R$ 14,6 bilhões e R$ 9,1 bilhões, 

respectivamente). No ano, essas alocações somaram R$ 23,6 bilhões. Foi o 
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segundo maior volume registrado na série histórica da pesquisa, desde 

2011 –o maior foi em 2019, quando houve um pico de investimentos nas 

duas categorias.  

Entre as instituições que apostaram alto em venture capital, estão 

alguns dos maiores bancos do país:  

Santander. Por meio do braço Lab 033, seu fundo Mouro Capital, 

dobrou os investimentos de R$ 200 milhões em 2019 para R$ 400 milhões 

em 2020, consolidando relacionamento com mais de 100 startups;  

Bradesco. Dentro do Inovabra Ventures, ramo de inovação do 

grupo, já investiu R$ 1,7 bilhão em 18 companhias;  

Itaú Unibanco. Em parceria com a gestora de capital de risco 

Redpoint eventures, o Cubo, hub de inovação da instituição, fechou 2020 

com 475 startups que somaram faturamento de R$ 4,4 bilhões, 1.552% 

mais que em 2019. 

Obs. Venture capital. Investimento de risco em empresas com 

potencial de crescimento.  

Private equity. Investimento em uma companhia mais madura e 

de capital fechado. 



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 

(12/03/2021)


