
1 
 

PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
18 DE MARÇO DE 2021 
 

BC eleva Selic a 2,75%, primeira alta em 6 anos 

O Estado de São Paulo 

 

 

Mesmo com a atividade econômica de novo em queda por causa do 

agravamento da pandemia, o Banco Central elevou a Selic, a taxa básica de juros da 

economia, em 0,75 ponto porcentual, num ajuste acima do esperado, para tentar 

conter a alta persistente dos preços. Por causa da ameaça de descontrole de inflação, 

o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC também indicou que haverá nova 

rodada de aperto dos juros em maio. O aumento foi o primeiro em quase seis anos – a 

última alta tinha ocorrido em julho de 2015. Desde agosto do ano passado, a Selic 

estava em 2%, menor nível da história. A guinada na política do BC veio 21 dias após a 

sanção da autonomia formal do órgão pelo presidente Bolsonaro. Com a alta 

persistente de preços, o Comitê de Política Monetária (Copom) não só elevou ontem a 

Selic (taxa básica de juros) em 0,75 ponto porcentual, para 2,75% ao ano, mas também 

indicou uma nova rodada de aperto para o mês de maio. O aumento foi o primeiro em 

quase seis anos: a última vez que o BC precisou elevar juros foi em julho de 2015, 

ainda sob o governo Dilma Rousseff. 

Desde agosto de 2020, a Selic estava estacionada em 2%, no menor nível da 

série histórica. Na prática, quanto menores são os juros básicos da economia, mais 

barato fica o crédito para empresas e famílias. Por isso, o relaxamento na política do 
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Banco Central abriu caminho ao crescimento dos financiamentos no auge da crise e 

ajudou a segurar as quedas na atividade e no emprego. Nos últimos meses, porém, a 

inflação acelerou e virou o “calcanhar de Aquiles” do presidente Bolsonaro. Cobrado 

nas redes sociais pela alta da inflação, com vídeos que intitulam o movimento de alta 

dos preços como “Bolsocaro”. 

Na tentativa de conter o preço do diesel, encomendou à equipe econômica 

uma desoneração de tributos e demitiu o presidente da Petrobrás, Roberto Castello 

Branco, indicando para seu lugar o general da reserva Joaquim Silva e Luna. Os 

anúncios caíram mal no mercado, geraram desconfiança e contribuíram para elevar a 

cotação do dólar – um elemento que joga ainda mais lenha na fogueira da inflação. 

Ao voltar a subir os juros, o Copom mira a inflação de médio e longo prazos, 

evitando que a alta dos preços se dissemine na economia. Para o fim de 2021, o BC já 

estima uma inflação de 5%, bem acima do centro da meta para este ano de 3,75%, e 

perigosamente próxima do teto. Com uma margem de tolerância de 1,5 ponto, o IPCA 

precisa ficar entre 2,25% e 5,25%. Nas projeções de mercado, a inflação acumulada 

deve passar de 7% no meio do ano para arrefecer e fechar o ano dentro da meta. Para 

2022, as expectativas seguem ancoradas, em 3,5%, no centro da meta de 3,5% no 

próximo ano (margem de 2% a 5%). Por isso, o mercado esperava um aumento menor 

da Selic nesta reunião, de 0,50 ponto. O BC argumentou que a elevação mais forte tem 

o efeito positivo de evitar justamente que a inflação estoure o teto da meta neste ano. 

E já anunciou que, a não ser que as condições mudem, uma nova elevação de 0,75 

ponto deverá ser aplicada na próxima reunião, levando a taxa para 3,50% em maio. 

Desde junho de 2020 o Brasil vivia uma situação incomum: a de figurar entre os 

países com os juros reais (descontada a inflação) abaixo de zero. Com a elevação para 

2,75%, o País deixa o campo dos juros reais negativos volta ao terreno dos juros 

positivos, em 0,76% ao ano, de acordo com os cálculos da Infinity Asset Management. 

 

IPO da Caixa Seguridade 

Broadcast 

A Caixa Seguridade iniciou encontros preliminares com potenciais interessados 

em seu IPO. A expectativa é atrair investidores institucionais, mas também os de 
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varejo, em função do grande fluxo de pessoas físicas na Bolsa. A estimativa é que o 

pequeno investidor possa representar até 40% da operação. Em paralelo, a Caixa 

Seguridade deve receber, ainda nesta semana, sinalizações quanto a seu valor de 

mercado, na opinião de analistas ‘sell side’. São eles os responsáveis por 

recomendarem as ações de empresas listadas na Bolsa aos investidores. A quantidade 

de reuniões pedidas com a Caixa Seguridade está elevada – e serve de termômetro 

para o interesse do mercado no lançamento de ações. A Caixa Econômica Federal, que 

controla a Caixa Seguridade, quer vender até 30% da companhia nesta terceira 

tentativa de IPO. Da última vez, em 2020, a operação era estimada em R$ 15 bilhões e 

o objetivo do banco público era que seu valor de mercado ficasse entre R$ 50 bilhões e 

R$ 60 bilhões. 

O preço das ações, porém, pode sofrer após o ‘evento Petrobrás’ – da 

intervenção com troca do comando pelo presidente Bolsonaro. Além disso, o 

presidente da Caixa Seguridade, Eduardo Dacache, teria sido indicado para comandar o 

Banco do Brasil. A troca de cadeiras não avançou. Por sua vez, a Caixa Seguridade quer 

mostrar aos investidores que seu negócio é diferente do da Petrobrás. Afinal, por ser 

uma seguradora, seus produtos têm menores implicações para o País do que os da 

petroleira.  

 

Investimentos dos mais ricos 

Broadcast 

A Órama ingressa em um mercado que vem crescendo no País: o de 

administração do dinheiro dos mais ricos. O Órama Singular, novo braço de negócios 

da plataforma, é capitaneado por José Bechara, que por uma década cuidou da área no 

BTG e no Opportunity. A meta é atingir R$ 1 bilhão em recursos sob gestão neste 

primeiro ano. A gestora deve priorizar, entre outros, fundos exclusivos e ativos 

internacionais. 

A proposta da Singular vai além da gestão da carteira própria de clientes. A 

ideia é prestar o serviço à sua base de 107 escritórios de agentes autônomos. Pela 

legislação, os agentes só podem realizar assessoria e intermediar investimentos, sem 

fazer a gestão de recursos. 
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O movimento na Bolsa e de fusões e aquisições em saúde, educação e 

tecnologia têm deixado muitos empreendedores com dinheiro. Isso fez com que, em 

2020, o volume de recursos com gestores crescesse 33%, em relação a 2019. Foi 

superada a marca dos R$ 200 bilhões, de acordo com a Anbima. 

 

Avanço da Telemedicina 

Broadcast 

Com o avanço da medicina remota na pandemia, a healthtech Memed viu o 

número de receitas médicas emitidas na plataforma ir de 500 mil por mês em média, 

em 2020, para uma expectativa de 2,3 milhões a 2,5 milhões, em março. Com 120 mil 

médicos cadastrados, que a usam de forma gratuita, a plataforma conecta as receitas a 

30 mil farmácias e drogarias cadastradas. Agora, deve começar a ganhar dinheiro com 

a operação, com o lançamento de um marketplace (espécie de shopping virtual) para 

vender os medicamentos a partir da receita digital, agendar exames e outros serviços 

de saúde. Segundo o CEO da Memed, Ricardo Moraes, o plano inclui cobrar comissão. 

Para médicos, pacientes e farmácias, o uso continuará gratuito. Desde sua fundação, a 

Memed recebeu cerca de R$ 33 milhões em quatro rodadas de investimentos – e deve 

abrir uma nova, em breve.   

 

Consultoria para Trocas de Planos de Saúde 

Broadcast 

A Vitta, que faz gestão de planos de saúde, será a primeira empresa do setor a 

abrir aos clientes a dinâmica de remuneração dos planos. A ideia é mostrar o que 

ocorre na troca de planos corporativos e as consequências da mudança.  O objetivo de 

abrir os dados é mostrar que, com os prêmios aplicados sobre os preços dos novos 

planos, a mudança fica mais cara que o esperado. Hoje, 80% dos planos de saúde 

vendidos no Brasil são contratados por empresas. Na contratação do plano de saúde, a 

Vitta dará os detalhes sobre a remuneração. Como incentivo, vai devolver ao cliente 

50% do bônus, por meio de cashback. 
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O recorde do Caged em meio à crise sanitária 

O Estado de S. Paulo 

Em pleno recrudescimento da pandemia a notícia de que janeiro deste ano 

registrou a maior abertura de postos de trabalho com carteira assinada para o mês nos 

últimos 30 anos é alvissareira. Dados do Caged mostram que, no primeiro mês de 

2021, foram abertas liquidamente 260.353 vagas no mercado de trabalho formal. É o 

maior número para janeiro desde 1992. No fim de janeiro, estavam registrados no País 

39,62 milhões de empregados, um número maior do que o de janeiro (39,37 milhões) 

e de fevereiro de 2020 (39,59 milhões). Em número de empregos com carteira 

assinada o impacto mais forte da pandemia no mercado de trabalho foi superado. A 

renda média, porém, diminuiu. Era de R$ 1.831,89 em janeiro de 2020; um ano depois, 

passou para R$ 1.760,14. É uma queda real de 3,9%. 

O movimento de contratações foi disseminado. Todos os setores aumentaram 

o número de empregados. Desempenho particularmente notável foi o da indústria, 

com a abertura líquida de 90.431 postos de trabalho formais. O setor de serviços, com 

83.686 novas vagas, ficou na posição seguinte. A construção civil abriu 43.498 postos e 

a agropecuária, 32.986. O comércio contratou 9.848 pessoas. Em parte, os bons 

resultados do Caged são reflexo da efetividade do Programa de Manutenção do 

Emprego e Renda (BEM), por meio do qual as empresas puderam suspender contratos 

ou reduzir jornada e salários, o que fez cair o número de demissões no período mais 

difícil durante a pandemia. Além de destacar os efeitos do BEM, o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, disse que os dados do Caged se alinham a outros que 

mostram que “a economia brasileira está de novo decolando”. Seria ótimo se os dados 

futuros confirmassem a avaliação do ministro. A despeito das boas notícias trazidas 

pelo Caged, talvez a situação recomende avaliação cautelosa. Ao mesmo tempo que a 

pandemia se mostra revigorada e a campanha de vacinação ainda derrapa, surgem 

sinais de perda de dinamismo da economia. 
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O movimento na Bolsa e de fusões e aquisições em saúde, educação e 

tecnologia têm deixado muitos empreendedores com dinheiro. Isso fez com que, em 

2020, o volume de recursos com gestores crescesse 33%, em relação a 2019. Foi 

superada a marca dos R$ 200 bilhões, de acordo com a Anbima. 

 

Avanço da Telemedicina 

Broadcast 

Com o avanço da medicina remota na pandemia, a healthtech Memed viu o 

número de receitas médicas emitidas na plataforma ir de 500 mil por mês em média, 

em 2020, para uma expectativa de 2,3 milhões a 2,5 milhões, em março. Com 120 mil 

médicos cadastrados, que a usam de forma gratuita, a plataforma conecta as receitas a 

30 mil farmácias e drogarias cadastradas. Agora, deve começar a ganhar dinheiro com 

a operação, com o lançamento de um marketplace (espécie de shopping virtual) para 

vender os medicamentos a partir da receita digital, agendar exames e outros serviços 

de saúde. Segundo o CEO da Memed, Ricardo Moraes, o plano inclui cobrar comissão. 

Para médicos, pacientes e farmácias, o uso continuará gratuito. Desde sua fundação, a 

Memed recebeu cerca de R$ 33 milhões em quatro rodadas de investimentos – e deve 

abrir uma nova, em breve.   

 

Consultoria para Trocas de Planos de Saúde 

Broadcast 

A Vitta, que faz gestão de planos de saúde, será a primeira empresa do setor a 

abrir aos clientes a dinâmica de remuneração dos planos. A ideia é mostrar o que 

ocorre na troca de planos corporativos e as consequências da mudança.  O objetivo de 

abrir os dados é mostrar que, com os prêmios aplicados sobre os preços dos novos 

planos, a mudança fica mais cara que o esperado. Hoje, 80% dos planos de saúde 

vendidos no Brasil são contratados por empresas. Na contratação do plano de saúde, a 

Vitta dará os detalhes sobre a remuneração. Como incentivo, vai devolver ao cliente 

50% do bônus, por meio de cashback. 
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O recorde do Caged em meio à crise sanitária 

O Estado de S. Paulo 

Em pleno recrudescimento da pandemia a notícia de que janeiro deste ano 

registrou a maior abertura de postos de trabalho com carteira assinada para o mês nos 

últimos 30 anos é alvissareira. Dados do Caged mostram que, no primeiro mês de 

2021, foram abertas liquidamente 260.353 vagas no mercado de trabalho formal. É o 

maior número para janeiro desde 1992. No fim de janeiro, estavam registrados no País 

39,62 milhões de empregados, um número maior do que o de janeiro (39,37 milhões) 

e de fevereiro de 2020 (39,59 milhões). Em número de empregos com carteira 

assinada o impacto mais forte da pandemia no mercado de trabalho foi superado. A 

renda média, porém, diminuiu. Era de R$ 1.831,89 em janeiro de 2020; um ano depois, 

passou para R$ 1.760,14. É uma queda real de 3,9%. 

O movimento de contratações foi disseminado. Todos os setores aumentaram 

o número de empregados. Desempenho particularmente notável foi o da indústria, 

com a abertura líquida de 90.431 postos de trabalho formais. O setor de serviços, com 

83.686 novas vagas, ficou na posição seguinte. A construção civil abriu 43.498 postos e 

a agropecuária, 32.986. O comércio contratou 9.848 pessoas. Em parte, os bons 

resultados do Caged são reflexo da efetividade do Programa de Manutenção do 

Emprego e Renda (BEM), por meio do qual as empresas puderam suspender contratos 

ou reduzir jornada e salários, o que fez cair o número de demissões no período mais 

difícil durante a pandemia. Além de destacar os efeitos do BEM, o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, disse que os dados do Caged se alinham a outros que 

mostram que “a economia brasileira está de novo decolando”. Seria ótimo se os dados 

futuros confirmassem a avaliação do ministro. A despeito das boas notícias trazidas 

pelo Caged, talvez a situação recomende avaliação cautelosa. Ao mesmo tempo que a 

pandemia se mostra revigorada e a campanha de vacinação ainda derrapa, surgem 

sinais de perda de dinamismo da economia. 
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Novo marco do gás pode destravar R$ 380 bi em investimentos no País 

Broadcast 

A aprovação do novo marco regulatório de gás permitirá a entrada de novos 

competidores, ajudará a atrair investimentos para o setor e a diminuir custos para 

indústria e consumidores, na avaliação de entidades empresariais e especialistas.  

Cálculos do economista da Inter.B Consultoria, Cláudio Frischtak, indicam um 

potencial de R$ 381 bilhões em investimentos no País nos próximos dez anos. A conta 

inclui aportes em infraestrutura e em projetos industriais em vários setores, 

impulsionados pela queda do preço do gás a reboque das novas regras. “Há 

estimativas de que uma redução dos preços de gás natural entre 33% e 55% 

fomentaria investimentos da ordem de US$ 60 bilhões (R$339 bilhões) em projetos 

industriais nos setores de siderurgia, pelotização de minério de ferro, alumínio, 

química, cerâmica, vidro, papel e celulose”, afirma Frischtak. Na área de infraestrutura, 

o estudo considera os cálculos da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), que estima 

investimentos de R$ 42,1 bilhões em 13 projetos, em áreas como escoamento, 

transporte e regaseificação. 

Para a CNI, o setor tem potencial para se tornar um grande consumidor de gás 

natural, com a possibilidade de triplicar a demanda em uma década em um cenário de 

queda dos preços pela metade.  Entre os destaques das mudanças aprovadas no 

Congresso, que ainda serão regulamentadas, estão o acesso à infraestrutura essencial 

por agentes de mercado, como gasodutos, unidades de compressão e terminais de 

importação de Gás Natural Liquefeito; o estabelecimento de um regime único de 

autorização para construção de gasodutos de transporte (antes era concessão); e 

regras tarifárias para contratação de serviços, que serão alvo de consultas públicas. 

Outros pontos da lei já foram em parte adotados, como o modelo de entrada e saída, 

onde as empresas podem contratar a capacidade de injeção (entrada) e retirada de gás 

(saída) dos gasodutos, sob coordenação da ANP. Para os governos, a nova lei também 

trará vantagens, com potencial de permitir uma arrecadação adicional de royalties 

(estimada em cerca de R$ 2 bilhões por ano) e de ICMS nos Estados (R$ 5 bilhões por 
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ano), informou a EPE, que também enxerga um potencial de geração de 33 mil 

empregos nos próximos 10 anos. 

Além da indústria, Frischtak, da Inter B. Consultoria, estima um impacto 

positivo no preço do gás de cozinha. Segundo o economista, a abertura do mercado 

tem potencial para uma redução de 20% a 30% nos valores do produto, com enorme 

impacto no bem-estar das famílias mais pobres. “O texto aprovado reduz barreiras 

regulatórias e técnicas que inibem a competição”, afirma Frischtak. Em 2019, o GLP era 

consumido por 65,9 milhões de domicílios brasileiros, com um mercado potencial não 

explorado de aproximadamente 14 milhões de famílias que utilizavam lenha para 

cozinhar, segundo dados do IBGE. 

 

Executivos veem lucro em agenda sustentável 

Broadcast 

Na América Latina, a percepção de que sustentabilidade não traz retorno 

financeiro parece estar ficando no passado. Um estudo realizado pela SAP, empresa de 

softwares de gestão, em parceria com a CIO Research e a Seekment mostra que, para 

60% dos executivos de quatro grandes economias da região, inclusive o Brasil, a 

sustentabilidade, seja ela ambiental, social ou de governança, pode trazer ganhos 

reais. Realizado com 455 presidentes e executivos da América Latina, entre outubro e 

novembro de 2020, o levantamento mapeia a tomada de decisão sobre temas 

delicados em um momento de estresse para as operações das companhias, em plena 

pandemia da covid-19. Entre os ouvidos para a pesquisa, 47% são executivos de 

empresas produtoras de bens, como petroleiras, mineradoras e a agroindústria. 

O levantamento aponta que 46% das companhias têm estratégias de 

sustentabilidade e que 22% devem implementá-las em breve. Apenas 9% das 

empresas não consideram o tema importante para seus negócios. Entre as produtoras 

de bens, entretanto, o porcentual das que já têm políticas em andamento (35%) foi 

menor que entre as prestadoras de serviços (49%). 

Dos quatro países consultados (Argentina, Brasil, Colômbia e México), o Brasil é 

o que tem a menor quantidade de empresas com uma estratégia de sustentabilidade 

em andamento. Dos executivos ouvidos no País, 42% afirmaram que o conjunto de 
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regras já existe. Na Argentina, o porcentual é de 51%; no México, de 43%. Essa 

diferença diz mais sobre as complexidades do ambiente de negócios brasileiro do que 

sobre a preocupação local com os princípios que guiam a agenda ESG (de 

sustentabilidade ambiental, social e de governança, na sigla em inglês).  

Considerada toda a região, 41% dos executivos afirmaram que suas empresas 

elaboram relatórios de sustentabilidade, uma maneira de medir os progressos nesse 

quesito. Adicionalmente, 46% deles consideraram que o tema é importante para os 

clientes – mais do que os 44% que viram a solidez financeira como ponto fundamental. 

Ao analisar com quais aspectos de sustentabilidade as empresas em que trabalham se 

identificam mais, 60% dos executivos citaram a igualdade de gênero, o maior 

porcentual em um grupo que inclui profissionais do futuro (54%) e mudanças 

climáticas (43%).  

A pesquisa também captou que, para muitas companhias, a sustentabilidade na 

cadeia de fornecedores ainda não é um tema importante. Para 51% dos executivos da 

região, o ponto não é decisivo ao escolher um fornecedor. No Brasil, esse total é de 

48%. Ainda que estejam longe de ser maioria, os executivos que levam a 

sustentabilidade em consideração podem ajudar a influenciar os demais, 

especialmente em um contexto em que grandes investidores se movimentam para 

monitorar a “pegada” ambiental dos produtos.  

 

 

 

 



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 
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