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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
16 DE MARÇO DE 2021 
 

Guilherme Benchimol vai deixar presidência da XP (16/03/2021)  

Folha de São Paulo 

O fundador da XP, Guilherme Benchimol, só ficará na presidência da companhia 

até 12 de maio. Entra Thiago Maffra, atual diretor de tecnologia da XP. Benchimol 

passará a exercer a função de presidente do conselho de administração da XP.  

Thiago Maffra ingressou na XP em 2015 e liderou a transformação digital da 

empresa nos últimos três anos. Seu objetivo agora, como presidente da companhia, 

será o de acelerar esse processo. O executivo iniciou a sua carreira na mesa de 

operações e passou a focar sua atuação no setor de tecnologia após seu MBA pela 

Columbia Business School, nos Estados Unidos.  Benchimol afirmou que, como 

fundador e sócio majoritário da XP, tomou a decisão de dedicar a maior parte de seu 

tempo e energia ao crescimento estratégico da companhia e às principais iniciativas de 

inovação, expansão, parcerias e aquisições da empresa. Em carta aos funcionários, 

Thiago Maffra, disse que pretende construir a “maior e melhor fintech do mundo” e  

afirmou que a XP será a maior empresa financeira do Brasil. A inteligência de dados é o 

próximo “pulo do gato” da plataforma. Maffra concentrou metade dos 3,8 mil 

funcionários da XP, com produtos ao cliente construídos em 80 squads (grupos de 

trabalho) da área. 

A XP anunciou o lançamento do seu cartão de crédito. Inicialmente, o produto 

será voltado para clientes com investimentos iguais ou superiores a R$ 50 mil, 

oferecerá juros inferiores à da média do mercado, não terá anuidade e contará com 

Investback. O Investback, segundo a XP, tem um formato parecido com os modelos de 

pontuação e “cashback” mas, em vez de devolver pontos ou dinheiro para o 

consumidor, a parcela é diretamente investida em um fundo de investimentos que 

tem retorno de 99,5% do CDI. 
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Corte de salário e jornada deve atingir desta vez 3 milhões (16/03/2021) 

O Estado de S. Paulo 

Estimativa do Ministério da Economia aponta que pelo menos 3 milhões de 

trabalhadores terão redução de salário e jornada por quatro meses. Os cortes poderão 

ser de 25%, 50% e 70%. A nova rodada do programa que permite às empresas 

cortarem jornada e salário e suspender contratos de trabalho deve ter custo total 

entre R$ 5,8 bilhões e R$ 6,5 bilhões para o governo, responsável por pagar um 

benefício emergencial aos trabalhadores. A estimativa considera que 2,7 milhões a 3,0 

milhões de acordos serão firmados entre patrões e empregados nas duas modalidades. 

Os dados constam em nota técnica produzida pela Subsecretaria de Trabalho do 

Ministério da Economia. Os técnicos ainda podem refinar os números, sobretudo se o 

quadro de agravamento da pandemia indicar maior demanda pelo programa. O 

governo prepara reformulação no seguro-desemprego para poupar recursos FAT e 

conseguir direcioná-los ao benefício emergencial (BEM). O programa que permite os 

acordos para proteger empregos e aliviar o caixa das empresas deve ter duração de 

quatro meses. Um desenho inicial do BEM previa que o governo bancaria com recursos 

públicos os primeiros dois meses de benefício, e os outros dois seriam uma 

antecipação do seguro-desemprego. 

No entanto, o governo mudou a estratégia e decidiu bancar integralmente os 

benefícios de quem tiver jornada e salário reduzidos ou contrato suspenso, sem 

interferir no seguro-desemprego desse trabalhador, que manterá o direito de forma 

integral caso seja demitido após o fim do acordo. O dinheiro do BEM sairá todo do FAT, 

mas sem necessidade de aportes adicionais pelo Tesouro Nacional. Com o aumento 

substancial da dívida pública em 2020, a equipe econômica tem buscado soluções para 

combater a crise da covid-19 que dependam menos de recursos obtidos via emissão de 

dívida pública. A economia obtida com a reformulação do seguro-desemprego abrirá 

espaço dentro do fundo para essas despesas. 

Os técnicos traçaram três cenários para o pagamento do BEM, agora chamado 

de “Bolsa Emergencial”. No cenário-base, é o que tem mais chances de ocorrer, 

haveria 1,16 milhão de acordos de suspensão de contrato e 1,69 milhão de acordos de 
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redução de jornada e salário (total de 2,85 milhões). Considerando o gasto médio 

esperado com cada trabalhador, o custo do programa ficaria em R$ 6,14 bilhões. No 

cenário conservador, menos contratos são alvo de acordo, 1,1 milhão em suspensão e 

1,6 milhão em redução de jornada e salário. A despesa ficaria em R$ 5,82 bilhões. Já no 

cenário agressivo, haveria 1,2 milhão de suspensões de contrato e 1,8 milhão de 

acordos de redução de jornada e salário, com custo de R$ 6,46 bilhões. 

 

Vale e as Debêntures Perpétuas (16/03/2021) 

Broadcast 

Donos de títulos de dívida da Vale estão inconformados com a ausência de uma 

contrapartida para ceder à mineradora o direito de recompra de papéis sem prazo de 

vencimento, as chamadas debêntures perpétuas. Remuneradas por receitas de 

minério de ferro, elas foram emitidas na época da privatização da companhia, em 

1997. Além da mineradora, os debenturistas também cobram do BNDES uma posição. 

Afinal, o banco de fomento (ao lado da União) tem 55% das debêntures e, portanto, 

dará o voto de Minerva na assembleia quando será discutido o tema. O direito de 

recompra não estava previsto na escritura dos papéis e, para a inclusão, é praxe que 

haja alguma compensação, muitas vezes em dinheiro.  Os debenturistas minoritários, 

porém, estão de mãos amarradas. Jorge Junqueira, responsável por análise de crédito 

da Gauss Capital, que tem esses papéis na carteira, diz que o fato de a Vale não ter a 

possibilidade de recompra era uma das condições para tornar mais atraente sua 

venda, durante a privatização. Para Junqueira, a exigência do prêmio deveria partir do 

BNDES. Ulisses de Oliveira, gestor da também debenturista Quasar Asset 

Management, concorda. Segundo ele, a recompra vai gerar valor ao acionista da Vale e 

o BNDES “está abrindo mão da contrapartida, enquanto deveria zelar pelo dinheiro do 

contribuinte”. 

Além de não terem vencimento, esses papéis oferecem remuneração de 1,8% 

sobre a receita líquida de algumas minas da Vale, predominantemente em Carajás. No 

mercado se comenta que o Santander já teria o mandato para organizar a recompra 

para a Vale.  
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CVM e exigências ESG (16/03/2021) 

Broadcast 

A proposta da CVM de exigir que as companhias divulguem mais informações 

sobre questões ambientais, sociais e de governança (ESG) incluindo dados sobre 

diversidade e níveis de remuneração – enfrenta oposição da Secretaria de Advocacia 

da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia. Em comentário 

enviado ao órgão regulador na audiência pública de reforma da Instrução 480, o órgão 

afirma que a minuta “coage” as empresas a divulgarem as práticas. A CVM quer que as 

companhias informem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de seus negócios 

e justifiquem caso não adotem relatórios de sustentabilidade ou indicadores-chave 

para questões sócio-ambientais. 

Para a secretaria, as empresas preencherão um libelo auto acusatório, 

sancionado pelo órgão regulador, de que não possuem algo ‘bom’, do qual se 

beneficiarão empresas de setores limpos (...)”. O texto diz que não cabe ao Estado ou à 

CVM, “interferir a escolha discriminatória entre produtos disponíveis no mercado”. 

Sugeridas pela CVM em resposta à crescente demanda de investidores globais por 

mais transparência nas questões ESG, as novas regras receberam 51 comentários do 

mercado.  

 

Índice de Confiança e Segunda Onda (16/03/2021) 

Broadcast 

Diante dos efeitos da segunda onda da pandemia, a disposição do consumidor 

em gastar regrediu a níveis similares aos do primeiro ciclo, em meados de 2020. Em 

uma escala que vai a 200 pontos, a confiança do consumidor está em 81, de acordo 

com o Índice Nacional de Confiança de fevereiro, medido pela startup Behup para a 

Associação Comercial de São Paulo (ACSP). É o menor patamar desde julho, quando foi 

de 79 pontos. 
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A queda da confiança da indústria (16/03/2021) 

Broadcast 

A indústria continuou a crescer em janeiro em boa parte dos 15 principais 

centros produtores do País, de acordo com dados do IBGE. Mas o ritmo já estava 

arrefecendo no primeiro mês do ano e pode ter arrefecido ainda mais desde então. É o 

que sugere o Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) de março divulgado 

pela CNI, que teve recuo de 5,1 pontos em relação a fevereiro. É a terceira maior 

queda de um mês para o seguinte desde que esse indicador passou a ser calculado. 

Reduções maiores foram registradas em junho de 2018, quando a greve dos 

caminhoneiros impediu a circulação de bens essenciais para a economia, e em abril do 

ano passado, quando as medidas de restrições para conter a propagação da covid-19 

paralisaram muitas atividades econômicas e sociais. 

Não há dados que confirmem a piora expressiva da atividade industrial. A 

despeito da redução em março, o Icei continua no campo positivo (acima de 50 

pontos), o que indica confiança. Mas a combinação de alguns resultados, como os do 

IBGE e da CNI, parece recomendar algum cuidado na avaliação das tendências. “A 

queda expressiva (do Icei) de fevereiro para março nos faz um alerta”, adverte o 

gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo. “A confiança existe, mas já foi 

maior e está caindo. Mostra que os empresários estão percebendo uma piora nas 

condições dos seus negócios e no futuro da economia.” No caso do Icei, de fato, a 

redução se deveu à piora da avaliação das condições atuais das empresas e da 

economia brasileira e à deterioração das expectativas, agora menos otimistas. 

Quanto ao desempenho regional da indústria, entre dezembro e janeiro, 7 das 

15 regiões apresentaram crescimento, que na média nacional ficou em 0,4%. O 

resultado do País foi positivo porque São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, 

cresceram. Na comparação entre os meses de janeiro de 2020 e de 2021, oito regiões 

apresentaram crescimento. Também no resultado acumulado de 12 meses houve 

crescimento em 8 das 15 regiões. 

Rodada extra do auxílio vai pagar R$ 150 a maior grupo (16/03/2021) 

O Estado de S. Paulo 
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ano passado, quando as medidas de restrições para conter a propagação da covid-19 

paralisaram muitas atividades econômicas e sociais. 

Não há dados que confirmem a piora expressiva da atividade industrial. A 

despeito da redução em março, o Icei continua no campo positivo (acima de 50 

pontos), o que indica confiança. Mas a combinação de alguns resultados, como os do 

IBGE e da CNI, parece recomendar algum cuidado na avaliação das tendências. “A 

queda expressiva (do Icei) de fevereiro para março nos faz um alerta”, adverte o 

gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo. “A confiança existe, mas já foi 

maior e está caindo. Mostra que os empresários estão percebendo uma piora nas 

condições dos seus negócios e no futuro da economia.” No caso do Icei, de fato, a 

redução se deveu à piora da avaliação das condições atuais das empresas e da 

economia brasileira e à deterioração das expectativas, agora menos otimistas. 

Quanto ao desempenho regional da indústria, entre dezembro e janeiro, 7 das 

15 regiões apresentaram crescimento, que na média nacional ficou em 0,4%. O 

resultado do País foi positivo porque São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, 

cresceram. Na comparação entre os meses de janeiro de 2020 e de 2021, oito regiões 

apresentaram crescimento. Também no resultado acumulado de 12 meses houve 

crescimento em 8 das 15 regiões. 

Rodada extra do auxílio vai pagar R$ 150 a maior grupo (16/03/2021) 

O Estado de S. Paulo 
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A maior parte do público do auxílio emergencial deve receber a menor cota do 

benefício, no valor de R$ 150. Serão cerca de 20 milhões de famílias – 43% do total de 

contemplados na categoria “unipessoal”, isto é, composta por apenas uma única 

pessoa. Outras 16,7 milhões de famílias têm mais de um integrante e vão receber R$ 

250. Já a maior cota, de R$ 375, deve ser paga a cerca de 9,3 milhões de mulheres que 

são as únicas provedoras de suas famílias. O pagamento das novas parcelas do auxílio 

está previsto para começar em abril. 

Apenas uma pessoa por família poderá ser contemplada. As regras são mais 

apertadas do que em 2020, quando o auxílio pagou cinco parcelas de R$ 600 e quatro 

de R$ 300, com cotas em dobro para as mulheres chefes de família. Até duas pessoas 

na família podiam receber o repasse. O governo tem evitado detalhar a divisão dos 

novos benefícios antes da edição de medida provisória que recriará o programa de 

assistência a vulneráveis, pois já tem sido alvo de críticas do Congresso e de 

organizações da sociedade civil pela redução nos valores mensais. 

Autoridades também têm centrado o discurso de que a “média” do benefício 

será de R$ 250. O presidente Bolsonaro reforçou que a “média” seria de R$ 250, sem 

citar os demais valores e grupos de beneficiários. Bolsonaro já havia recebido os 

números preliminares do auxílio no início de março e, na época, as estimativas 

apontavam cerca de 18 milhões de famílias de uma única pessoa na mira do governo, 

número que cresceu nos últimos dias. 

O Congresso Nacional aprovou e promulgou a emenda constitucional que abre 

caminho à recriação do programa de assistência aos vulneráveis. Ela prevê um limite 

de R$ 44 bilhões para despesas com auxílio livres de regras fiscais como o teto de 

gastos, que limita o avanço das despesas à inflação. Esse valor tem “pouca gordura” 

para alterar os valores dos benefícios, uma vez que precisa bancar também os custos 

com a Caixa e a Dataprev, contratadas para operacionalizar o programa assistencial. O 

texto da medida provisória que recria o auxílio e estabelece seus critérios de 

concessão já havia sido revisado por órgãos jurídicos e de controle até o início da tarde 

de ontem, mas ainda faltava a revisão final do órgão responsável pela política, o 

Ministério da Cidadania. Após a publicação, a MP tem vigência imediata, e o Congresso 

pode aprová-la em até 120 dias, inclusive com alterações.  
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G20 discute tributação de economia digital, mas Brasil engatinha no 

tema (16/03/2021) 

O Estado de S. Paulo 

O grupo das 20 economias mais ricas do globo (G20), do qual o Brasil faz parte, 

fará uma reunião sobre a economia digital nesta semana, nos dias 17 e 18. Enquanto o 

mundo trava um forte debate sobre a tributação digital, especialmente as “Big Techs” 

(gigantes como Amazon e Google), o Brasil engatinha na discussão. Há um consenso de 

que o assunto está longe de ser resolvido. Aqui, a reforma tributária está em pauta, 

com a promessa dos novos presidentes da Câmara e do Senado de que vão acelerar 

sua tramitação no Congresso. Os textos propostos, porém, deixam de fora a questão 

da economia digital. 

Um ponto que dificulta a chegada de um consenso em todo o mundo é o de 

que, na economia digital, quase toda atividade pode ser classificada como serviço. E a 

divisão de bens e serviços tem sido cada vez mais difusa com o uso das novas 

tecnologias. Em muitos casos, há a pergunta sobre se o que será taxado é um produto, 

um serviço ou uma terceira opção. 

O debate interno se torna mais complicado porque há aqui um imposto 

específico para cada segmento produtivo. No exterior, como nos países da Europa, por 

exemplo, a área fiscal optou por um tributo único, o Imposto sobre Valor Agregado 

(IVA), sem distinção entre as áreas de atuação. A batalha internacional diz respeito 

onde o tributo deve ser cobrado. Os americanos sustentam que seja nos países onde 

estão as sedes das companhias. A maioria das outras nações alega que as atividades se 

desenvolvem em seu território, com agregação de valor e em função de seus 

consumidores. Portanto, o argumento é o de que, pelo menos uma parte dos 

impostos, deveria ser cobrada onde o serviço é usufruído. “Aqui há uma discussão 

infrutífera sobre a economia digital, mas ao mesmo tempo tem um tributo ruim. Mas 

que pega parte dessas operações das grandes companhias”, afirmou Aristóteles de 

Queiroz Camara, pesquisador da FGV, em relação ao PIS e à Cofins. “Isso é algo que 

não tem parâmetro na Europa ou nos EUA. É por isso que é tão urgente o debate no 

Brasil”, diz. A instalação de atividades de companhias internacionais em terras 
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domésticas já gera receitas ao governo. O problema, de acordo com Camara, é que o 

tributo é arcaico, mas acaba funcionando nesse campo, ainda que não seja a forma 

ideal. A pior consequência, segundo o professor, é que gera problemas em outros 

campos e, por isso, são os tributos que geram mais disputas judiciais. Ele comentou 

que a reforma tributária não toca na área digital, mas que uma de suas maiores 

preocupações hoje é com o aceno feito pelo governo de voltar a introduzir a CPMF ou 

um tributo financeiro semelhante. “Em tese, essa CPMF iria abranger a tributação 

digital, mas isso está errado. Isso é um assunto mais ligado ao imposto de renda (das 

empresas). No Brasil, o assunto está deturpado”, diz.  

O mundo está sem rumo sobre qual a melhor forma de aplicar tributos sobre os 

produtos digitais – em especial, os que têm origem externa. Há mais de cinco anos, a 

OCDE se debruça sobre o tema para tentar encontrar pontos em comum à maior parte 

dos países – uma proposta foi lançada em outubro de 2019, tentando costurar as 

questões de seus vários membros. Na avaliação da entidade, houve “progressos 

substanciais” para alcançar uma solução consensual de longo prazo para os desafios 

fiscais decorrentes da digitalização da economia.  

Um estudo da KPMG, lançado em 2020, destacou que os benefícios para a 

economia global trazidos pela inovação tecnológica foram muitos, e que os governos 

têm se esforçado para incentivar empresas do setor a manter seus países alinhados 

com o que há de mais moderno no mundo. “No entanto, certos setores e negócios se 

beneficiam de impostos preferenciais, criando um campo de jogo desigual”, diz o 

estudo. 

Celso de Barros Correia Neto, professor do IDP, diz que não há solução acabada 

para o assunto. Para ele, não há como escapar de levar em consideração o número de 

usuários como critério de tributação. Ele diz que a conversa internacional sobre a 

quem cabe a tributação ainda nem chegou ao Brasil – e há muitas indefinições sobre o 

tema, que acabam no STF, que pode demorar anos para definir sentença sobre o tema. 



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 

(16/03/2021)


