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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
19 DE MARÇO DE 2021 

 
 

Pacheco quer repatriação e novo Refis com isenção de multa 

O Estado de S. Paulo 

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (DEMMG), disparou um movimento pela 

volta do Refis. Após a aprovação da PEC do auxílio emergencial, a prioridade é cuidar da “saúde 

financeira” das empresas e pessoas físicas afetadas pelo impacto da pandemia. Ele quer agilizar 

a tramitação do novo Refis nos próximos 30 dias. 

O próprio Pacheco já tem um projeto, apresentado no ano passado, e designou o líder 

do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), como relator. Bezerra esteve ontem com o 

ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir o novo programa. O líder do governo já fez 

também as primeiras reuniões técnicas na Receita Federal, PGF e o secretário de Previdência e 

Trabalho, Bruno Bianco. Pacheco quer encampar a proposta para repatriação de recursos que 

estão no exterior e não foram declarados à Receita. Ele já avisou a Guedes que não vai esperar 

a reforma tributária pois a proposta não avançará rápido. O presidente do Senado apoia uma 

proposta para revisão dos valores dos imóveis e outros ativos, o que possibilitará ao governo 

arrecadar o Imposto de Renda antecipadamente com alíquota mais baixa. A proposta foi 

defendida há poucos dias pelo ministro Paulo Guedes. Em 2019, o presidente Bolsonaro fez 

referência a essa proposta, mas ela não avançou na Receita, que na época avaliava que a medida 

iria beneficiar quem já estivesse engatilhado para vender os ativos e pagar menos tributo. 

Na proposta original do projeto de Refis de Pacheco, há várias modalidades de 

pagamento dos débitos, com parcelamento variando em 145 parcelas e até 175 parcelas. Há 

uma opção de redução de 90% dos juros de mora e 100% das multas devidos. Para quem 

parcelar em até 175 vezes, a redução dos juros é de 50% e de 25% multa. Além do projeto de 

Pacheco, há mais dois projetos de criação de um novo Refis no Congresso: do senador Chico 

Rodrigues, e de Ricardo Guidi.  O presidente da Câmara, Arthur Lira, apoia o Refis, mas não se 

manifestou sobre o projeto pela Câmara ou Senado. Como o projeto do Senado tem o carimbo 

do presidente da Casa, a expectativa entre os empresários é que haja mais chance de ser 

encampado e com estágio mais avançado, pois tem relator designado. 
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Ex-secretário da Receita, Jorge Rachid disse que a situação atual requer uma avaliação 

aprofundada. Para Rachid que estava à frente do Fisco na época da Refis da crise de 2016/17, 

“o risco que ocorre é estimular os contribuintes que tem condição de pagar e param de pagar 

como fonte de financiamento”. Mas ele ponderou que, no contexto atual de “guerra”, não dá 

para pegar a “caixinha que era utilizada lá atrás. Para o tributarista Luiz Bichara, o Refis é 

fundamental porque o momento de crise econômica aguda exige algum alívio dos contribuintes. 

 

 

Vale pode não conseguir comprar títulos perpétuos 

Broadcast 

O caminho para a Vale recomprar as debêntures perpétuas, pode permanecer fechado, 

mesmo com a eventual aprovação de mudanças na escritura desses papéis por uma maioria de 

votos. Emitidos em 1997, na privatização da mineradora, esses títulos remuneram seus 

detentores em 1,8% sobre as receitas de algumas minas da Vale, principalmente em Carajás. Ou 

seja: retorno garantido, eterno e que agora pode ser tirado desses debenturistas. Na 

privatização, o fato de não poderem ser recomprados foi um dos principais atrativos aos 

investidores. Porém, mesmo sem fazer parte da maioria dos R$ 23 bilhões desses papéis, os 

detentores podem reclamar de que a mudança fere um direito essencial.  “As debêntures 

conferem a seus titulares direitos essenciais que não podem ser tolhidos, mesmo que atingido 

o quórum majoritário. Por isso, alterações dessa natureza dependem de aprovação unânime”, 

diz Luiz Carlos Malheiros França, sócio do escritório FCDG Advogados. Ele representa a Rede 

D’Or em caso semelhante e que teve decisão nessa linha. 

O direito de recompra não estava previsto originalmente e debenturistas menores 

reclamam da falta de transparência e de não ter sido oferecida contrapartida financeira pela 

companhia para uma alteração tão relevante. Até aqui, os donos dessas debêntures podem não 

ter muito poder de barganha, já que 55% do lote emitido pertence ao BNDES e à União. O BNDES 

pretende vender sua fatia, equivalente a R$ 13 bilhões. A venda ainda está em processo de 

estruturação e a mineradora não irá recomprar os papéis do banco de fomento.  

 

Consumo reprimido 

Broadcast 

O consumo reprimido ao longo de 2020 deve permanecer como uma das marcas deste 

ano. Em 2020, 70% dos consumidores disseram ter deixado de comprar algo que estava em seus 

(19/03/2021)



 1 
 

PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
19 DE MARÇO DE 2021 

 
 

Pacheco quer repatriação e novo Refis com isenção de multa 

O Estado de S. Paulo 

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (DEMMG), disparou um movimento pela 

volta do Refis. Após a aprovação da PEC do auxílio emergencial, a prioridade é cuidar da “saúde 

financeira” das empresas e pessoas físicas afetadas pelo impacto da pandemia. Ele quer agilizar 

a tramitação do novo Refis nos próximos 30 dias. 

O próprio Pacheco já tem um projeto, apresentado no ano passado, e designou o líder 

do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), como relator. Bezerra esteve ontem com o 

ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir o novo programa. O líder do governo já fez 

também as primeiras reuniões técnicas na Receita Federal, PGF e o secretário de Previdência e 

Trabalho, Bruno Bianco. Pacheco quer encampar a proposta para repatriação de recursos que 

estão no exterior e não foram declarados à Receita. Ele já avisou a Guedes que não vai esperar 

a reforma tributária pois a proposta não avançará rápido. O presidente do Senado apoia uma 

proposta para revisão dos valores dos imóveis e outros ativos, o que possibilitará ao governo 

arrecadar o Imposto de Renda antecipadamente com alíquota mais baixa. A proposta foi 

defendida há poucos dias pelo ministro Paulo Guedes. Em 2019, o presidente Bolsonaro fez 

referência a essa proposta, mas ela não avançou na Receita, que na época avaliava que a medida 

iria beneficiar quem já estivesse engatilhado para vender os ativos e pagar menos tributo. 

Na proposta original do projeto de Refis de Pacheco, há várias modalidades de 

pagamento dos débitos, com parcelamento variando em 145 parcelas e até 175 parcelas. Há 

uma opção de redução de 90% dos juros de mora e 100% das multas devidos. Para quem 

parcelar em até 175 vezes, a redução dos juros é de 50% e de 25% multa. Além do projeto de 

Pacheco, há mais dois projetos de criação de um novo Refis no Congresso: do senador Chico 

Rodrigues, e de Ricardo Guidi.  O presidente da Câmara, Arthur Lira, apoia o Refis, mas não se 

manifestou sobre o projeto pela Câmara ou Senado. Como o projeto do Senado tem o carimbo 

do presidente da Casa, a expectativa entre os empresários é que haja mais chance de ser 

encampado e com estágio mais avançado, pois tem relator designado. 

2 
 

Ex-secretário da Receita, Jorge Rachid disse que a situação atual requer uma avaliação 

aprofundada. Para Rachid que estava à frente do Fisco na época da Refis da crise de 2016/17, 

“o risco que ocorre é estimular os contribuintes que tem condição de pagar e param de pagar 

como fonte de financiamento”. Mas ele ponderou que, no contexto atual de “guerra”, não dá 

para pegar a “caixinha que era utilizada lá atrás. Para o tributarista Luiz Bichara, o Refis é 

fundamental porque o momento de crise econômica aguda exige algum alívio dos contribuintes. 

 

 

Vale pode não conseguir comprar títulos perpétuos 

Broadcast 

O caminho para a Vale recomprar as debêntures perpétuas, pode permanecer fechado, 

mesmo com a eventual aprovação de mudanças na escritura desses papéis por uma maioria de 

votos. Emitidos em 1997, na privatização da mineradora, esses títulos remuneram seus 

detentores em 1,8% sobre as receitas de algumas minas da Vale, principalmente em Carajás. Ou 

seja: retorno garantido, eterno e que agora pode ser tirado desses debenturistas. Na 

privatização, o fato de não poderem ser recomprados foi um dos principais atrativos aos 

investidores. Porém, mesmo sem fazer parte da maioria dos R$ 23 bilhões desses papéis, os 

detentores podem reclamar de que a mudança fere um direito essencial.  “As debêntures 

conferem a seus titulares direitos essenciais que não podem ser tolhidos, mesmo que atingido 

o quórum majoritário. Por isso, alterações dessa natureza dependem de aprovação unânime”, 

diz Luiz Carlos Malheiros França, sócio do escritório FCDG Advogados. Ele representa a Rede 

D’Or em caso semelhante e que teve decisão nessa linha. 

O direito de recompra não estava previsto originalmente e debenturistas menores 

reclamam da falta de transparência e de não ter sido oferecida contrapartida financeira pela 

companhia para uma alteração tão relevante. Até aqui, os donos dessas debêntures podem não 

ter muito poder de barganha, já que 55% do lote emitido pertence ao BNDES e à União. O BNDES 

pretende vender sua fatia, equivalente a R$ 13 bilhões. A venda ainda está em processo de 

estruturação e a mineradora não irá recomprar os papéis do banco de fomento.  

 

Consumo reprimido 

Broadcast 

O consumo reprimido ao longo de 2020 deve permanecer como uma das marcas deste 

ano. Em 2020, 70% dos consumidores disseram ter deixado de comprar algo que estava em seus 

3 
 

planos. Para 2021, 37% estimam diminuir ainda mais os gastos, enquanto 45% falam em manter 

o padrão. Só 18% preveem abrir mais a carteira. O levantamento foi realizado pelo grupo Globo, 

entre 12 e 18 de fevereiro, com 500 pessoas das classes A, B e C de todas as regiões do País. 

A pesquisa também mostrou que as lojas físicas continuam sendo importantes, mesmo 

com o maior peso das vendas digitais. Entre os entrevistados, 40% planejam fazer suas compras 

apenas presencialmente e 17% só via online, enquanto 43% citam ambas. Games, livros, 

brinquedos e eletrônicos têm maior saída pelo comércio eletrônico, enquanto alimentos, 

bebidas e materiais de construção são vendidos principalmente cara a cara. 

 

Mudanças na CVM 

Broadcast 

A recém-criada Superintendência de Supervisão de Securitização da CVM nasce com 

atribuições que vão bem além do que diz seu nome de batismo. Além de cuidar das 

securitizadoras, dos certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs), imobiliários (CRIs) e dos 

Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), a área técnica a cargo do servidor Bruno 

Gomes será responsável também por monitorar produtos de inovação e investimentos 

imobiliários que tangenciam o mercado de capitais. 

A lista inclui Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), os chamados Contratos de 

Investimento Coletivo (CIC) hoteleiro (ou condo-hotel) e toda a interação com os participantes 

do mercado dispostos a propor a construção de novos valores mobiliários. Isso inclui o 

acompanhamento do chamado “sandbox regulatório”, o ambiente experimental para produtos 

inovadores. O primeiro ciclo começa em julho. Além disso, o chapéu da superintendência 

engloba o acompanhamento das plataformas de crowdfunding, que devem ganhar novas regras 

ainda em 2021 – com a ampliação de limites de captação e investimento individual –, como as 

securitizadoras, que terão regime próprio. 

Os mercados sob a tutela da área estão em alta. As emissões de CRAs, por exemplo, 

cresceram 20% em 2020, para R$ 15 bilhões. Na mesma base de comparação, as emissões de 

FIIs aumentaram 6,5%, somando R$ 44,1 bilhões. Ao concentrar, em uma só área, temas que 

antes estavam espalhados, a ideia é aumentar a velocidade das respostas da CVM, o que se 

tornará ainda mais importante com a potencial abertura dos FIDCs para investidores de varejo. 
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(19/03/2021)



2 
 

Ex-secretário da Receita, Jorge Rachid disse que a situação atual requer uma avaliação 

aprofundada. Para Rachid que estava à frente do Fisco na época da Refis da crise de 2016/17, 

“o risco que ocorre é estimular os contribuintes que tem condição de pagar e param de pagar 

como fonte de financiamento”. Mas ele ponderou que, no contexto atual de “guerra”, não dá 

para pegar a “caixinha que era utilizada lá atrás. Para o tributarista Luiz Bichara, o Refis é 

fundamental porque o momento de crise econômica aguda exige algum alívio dos contribuintes. 

 

 

Vale pode não conseguir comprar títulos perpétuos 

Broadcast 

O caminho para a Vale recomprar as debêntures perpétuas, pode permanecer fechado, 

mesmo com a eventual aprovação de mudanças na escritura desses papéis por uma maioria de 

votos. Emitidos em 1997, na privatização da mineradora, esses títulos remuneram seus 

detentores em 1,8% sobre as receitas de algumas minas da Vale, principalmente em Carajás. Ou 

seja: retorno garantido, eterno e que agora pode ser tirado desses debenturistas. Na 

privatização, o fato de não poderem ser recomprados foi um dos principais atrativos aos 

investidores. Porém, mesmo sem fazer parte da maioria dos R$ 23 bilhões desses papéis, os 

detentores podem reclamar de que a mudança fere um direito essencial.  “As debêntures 

conferem a seus titulares direitos essenciais que não podem ser tolhidos, mesmo que atingido 

o quórum majoritário. Por isso, alterações dessa natureza dependem de aprovação unânime”, 

diz Luiz Carlos Malheiros França, sócio do escritório FCDG Advogados. Ele representa a Rede 

D’Or em caso semelhante e que teve decisão nessa linha. 

O direito de recompra não estava previsto originalmente e debenturistas menores 

reclamam da falta de transparência e de não ter sido oferecida contrapartida financeira pela 

companhia para uma alteração tão relevante. Até aqui, os donos dessas debêntures podem não 

ter muito poder de barganha, já que 55% do lote emitido pertence ao BNDES e à União. O BNDES 

pretende vender sua fatia, equivalente a R$ 13 bilhões. A venda ainda está em processo de 

estruturação e a mineradora não irá recomprar os papéis do banco de fomento.  

 

Consumo reprimido 

Broadcast 

O consumo reprimido ao longo de 2020 deve permanecer como uma das marcas deste 

ano. Em 2020, 70% dos consumidores disseram ter deixado de comprar algo que estava em seus 

3 
 

planos. Para 2021, 37% estimam diminuir ainda mais os gastos, enquanto 45% falam em manter 

o padrão. Só 18% preveem abrir mais a carteira. O levantamento foi realizado pelo grupo Globo, 

entre 12 e 18 de fevereiro, com 500 pessoas das classes A, B e C de todas as regiões do País. 

A pesquisa também mostrou que as lojas físicas continuam sendo importantes, mesmo 

com o maior peso das vendas digitais. Entre os entrevistados, 40% planejam fazer suas compras 

apenas presencialmente e 17% só via online, enquanto 43% citam ambas. Games, livros, 

brinquedos e eletrônicos têm maior saída pelo comércio eletrônico, enquanto alimentos, 

bebidas e materiais de construção são vendidos principalmente cara a cara. 

 

Mudanças na CVM 

Broadcast 

A recém-criada Superintendência de Supervisão de Securitização da CVM nasce com 

atribuições que vão bem além do que diz seu nome de batismo. Além de cuidar das 

securitizadoras, dos certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs), imobiliários (CRIs) e dos 

Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), a área técnica a cargo do servidor Bruno 

Gomes será responsável também por monitorar produtos de inovação e investimentos 

imobiliários que tangenciam o mercado de capitais. 

A lista inclui Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), os chamados Contratos de 

Investimento Coletivo (CIC) hoteleiro (ou condo-hotel) e toda a interação com os participantes 

do mercado dispostos a propor a construção de novos valores mobiliários. Isso inclui o 

acompanhamento do chamado “sandbox regulatório”, o ambiente experimental para produtos 

inovadores. O primeiro ciclo começa em julho. Além disso, o chapéu da superintendência 

engloba o acompanhamento das plataformas de crowdfunding, que devem ganhar novas regras 

ainda em 2021 – com a ampliação de limites de captação e investimento individual –, como as 

securitizadoras, que terão regime próprio. 

Os mercados sob a tutela da área estão em alta. As emissões de CRAs, por exemplo, 

cresceram 20% em 2020, para R$ 15 bilhões. Na mesma base de comparação, as emissões de 

FIIs aumentaram 6,5%, somando R$ 44,1 bilhões. Ao concentrar, em uma só área, temas que 

antes estavam espalhados, a ideia é aumentar a velocidade das respostas da CVM, o que se 

tornará ainda mais importante com a potencial abertura dos FIDCs para investidores de varejo. 

 

 

 

4 
 

Alívio para os exportadores de alumínio 

Broadcast 

O governo brasileiro e os produtores nacionais receberam com alívio a decisão do 

governo dos Estados Unidos de encerrar a investigação de subsídios sobre as exportações 

brasileiras de alumínio sem impor sobretaxas ou medidas que pudessem dificultar a entrada do 

produto no mercado norte-americano. Mas ainda está em curso outra investigação do 

Departamento de Comércio dos EUA sobre prática de dumping. 

Para a indústria brasileira de alumínio o quadro é, sem dúvida, bem menos preocupante 

do que aquele do ano passado, quando o governo de Washington, então chefiado pelo 

presidente Donald Trump, anunciou a imposição de novas tarifas de importação de folhas de 

alumínio de 18 países, entre eles o Brasil. Na ocasião, o então secretário de Comércio dos 

Estados Unidos, Wilbur Ross, disse que a medida restritiva se devia a um estudo  que concluiu 

que esses países exportavam seus bens a preços inferiores, prejudicando o produtor americano. 

No caso do alumínio brasileiro, a alíquota de importação dos EUA passaria de 15% para 

a faixa de 49,48% a 136,78%, o que inviabilizaria as exportações do País. Por isso, as vendas 

externas foram praticamente suspensas. Em dezembro de 2020, conhecidos os resultados das 

eleições americanas, com a vitória de Joe Biden sobre Trump, o presidente da Associação 

Brasileira do Alumínio, Milton Rego, dizia que seis meses de exportação haviam se perdido. 

Os Estados Unidos são o principal mercado internacional do alumínio brasileiro. 

Segundo nota conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores e da Economia, as importações 

americanas de aço brasileiro alcançaram US$ 104 milhões em 2019, ou 40% do total do produto 

exportado pelo País. Com a recuperação da atividade econômica interna, o mercado doméstico 

voltou a comprar mais, compensando, para os produtores, a queda das exportações. A decisão 

de encerramento da investigação sobre subsídios vem nos primeiros meses do governo de Joe 

Biden, que, esperam os produtores brasileiros, deve ser menos protecionista do que o de Trump. 

 

Alta da Selic impacta dívida 

O Estado de S. Paulo 

Os sinais contraditórios por parte do governo federal no enfrentamento da pandemia e 

a falta de um compromisso claro com a manutenção da política de controle de gastos públicos 

deixaram o Banco Central sem muitas saídas, além de iniciar um novo ciclo de aumento da Selic, 

segundo avaliação de economistas. Segundo eles, a elevação de 0,75%, levando a taxa básica de 

juros para 2,75% ao ano, demonstraria a falta de alternativa do BC, que precisava agir para 
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cresceram 20% em 2020, para R$ 15 bilhões. Na mesma base de comparação, as emissões de 

FIIs aumentaram 6,5%, somando R$ 44,1 bilhões. Ao concentrar, em uma só área, temas que 

antes estavam espalhados, a ideia é aumentar a velocidade das respostas da CVM, o que se 

tornará ainda mais importante com a potencial abertura dos FIDCs para investidores de varejo. 
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Alívio para os exportadores de alumínio 

Broadcast 

O governo brasileiro e os produtores nacionais receberam com alívio a decisão do 

governo dos Estados Unidos de encerrar a investigação de subsídios sobre as exportações 

brasileiras de alumínio sem impor sobretaxas ou medidas que pudessem dificultar a entrada do 

produto no mercado norte-americano. Mas ainda está em curso outra investigação do 

Departamento de Comércio dos EUA sobre prática de dumping. 

Para a indústria brasileira de alumínio o quadro é, sem dúvida, bem menos preocupante 

do que aquele do ano passado, quando o governo de Washington, então chefiado pelo 

presidente Donald Trump, anunciou a imposição de novas tarifas de importação de folhas de 

alumínio de 18 países, entre eles o Brasil. Na ocasião, o então secretário de Comércio dos 

Estados Unidos, Wilbur Ross, disse que a medida restritiva se devia a um estudo  que concluiu 

que esses países exportavam seus bens a preços inferiores, prejudicando o produtor americano. 

No caso do alumínio brasileiro, a alíquota de importação dos EUA passaria de 15% para 

a faixa de 49,48% a 136,78%, o que inviabilizaria as exportações do País. Por isso, as vendas 

externas foram praticamente suspensas. Em dezembro de 2020, conhecidos os resultados das 

eleições americanas, com a vitória de Joe Biden sobre Trump, o presidente da Associação 

Brasileira do Alumínio, Milton Rego, dizia que seis meses de exportação haviam se perdido. 

Os Estados Unidos são o principal mercado internacional do alumínio brasileiro. 

Segundo nota conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores e da Economia, as importações 

americanas de aço brasileiro alcançaram US$ 104 milhões em 2019, ou 40% do total do produto 

exportado pelo País. Com a recuperação da atividade econômica interna, o mercado doméstico 

voltou a comprar mais, compensando, para os produtores, a queda das exportações. A decisão 

de encerramento da investigação sobre subsídios vem nos primeiros meses do governo de Joe 

Biden, que, esperam os produtores brasileiros, deve ser menos protecionista do que o de Trump. 

 

Alta da Selic impacta dívida 

O Estado de S. Paulo 

Os sinais contraditórios por parte do governo federal no enfrentamento da pandemia e 

a falta de um compromisso claro com a manutenção da política de controle de gastos públicos 

deixaram o Banco Central sem muitas saídas, além de iniciar um novo ciclo de aumento da Selic, 

segundo avaliação de economistas. Segundo eles, a elevação de 0,75%, levando a taxa básica de 

juros para 2,75% ao ano, demonstraria a falta de alternativa do BC, que precisava agir para 
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controlar as expectativas de inflação. O aumento, no entanto, deve ter um efeito negativo sobre 

o custo da dívida pública e pode deprimir ainda mais a atividade econômica, agravando o 

desemprego – quando o País bate recordes de mortes e a pandemia segue fora de controle. 

Como uma parte da dívida interna é diretamente atrelada à Selic, ao subir os juros, sobe 

também o custo de carregamento da dívida. Uma estimativa da corretora Necton aponta que a 

alta de 0,75 ponto nos juros básicos pode levar a um aumento de R$ 25 bilhões da dívida no 

curto prazo. Juros mais altos tendem a ter um impacto negativo sobre a atividade econômica. 

Para Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro, do Ibre/FGV, é fato que o ciclo de 

alta de juros vai ter um efeito negativo sobre a atividade econômica, que já está fraca. Mas a 

alta da Selic não será causa da fraqueza, mas uma consequência de todo esse cenário. “Não dá 

para pensar apenas nos juros. É preciso avaliar que o País está em um desequilíbrio grande. 

Antes da pandemia, a dívida era alta, mas convergindo. Depois de um choque, com gastos de 

curto prazo, a gente vai ter um segundo ano de gastos extraordinários e uma dificuldade grande 

de conter a pandemia.” Ela ressalta que seria preciso compensar o aumento de gastos 

decorrentes da pandemia com contrapartidas de médio e longo prazos e reduzir os gastos 

obrigatórios. “Ficamos com uma dívida alta e ainda não resolvemos a questão da pandemia. Não 

era para estarmos falando de subida de juros agora, pela fraqueza da economia.” 

A economista-chefe do Credit Suisse no Brasil, Solange Srour, concorda que a alta dos 

juros era um movimento necessário. “É um processo que começou  e só deve acabar quando os 

juros chegarem a 6,5% ao ano. É preciso ancorar a expectativa de inflação. Certamente, isso tem 

impacto na dívida, mas o BC não pode fazer política de juros olhando para a dívida.” 

 Alexandre Schwartsman, consultor e ex-diretor do Banco Central, diz que houve um 

choque vindo da combinação de preços de commodities em alta e do dólaro que normalmente 

não ocorre. “O BC tinha alternativas? Desconfio que não. O governo tinha alternativas? Com 

certeza. Se conseguisse sinalizar uma mudança na trajetória de gastos, déficits e dívida, o dólar 

estaria menos pressionado e teria caído em resposta ao aumento das commodities, o que 

permitiria ao BC normalizar a política monetária mais tarde e em ritmo mais lento”, diz. 

“A desvalorização do real não tem ligação com a Selic”, descarta o economista da 

Universidade de Brasília (UnB) José Luis Oreiro. “O que levou à desvalorização da moeda foi a 

incerteza causada pela pandemia, a política ambiental do governo que afasta investidores 

estrangeiros e o próprio combate à pandemia”. Oreiro acrescenta que o cenário para a 

economia brasileira em 2021 é de auxílio emergencial menor que em 2020, o BC iniciando um 

novo ciclo de aumento de juros e a adoção de medidas de lockdown para tentar conter a 

pandemia. “O efeito dos juros mais altos na economia vai vir a partir do segundo semestre.” 

(19/03/2021)
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Preço do petróleo cai 7% e derruba Bolsas 

Broadcast 

O Ibovespa, principal indicador da A Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de 

1,47%, aos 114.835,43 pontos ontem após o preço do barril de petróleo cair 7% no exterior. O 

desempenho negativo da commodity puxou as ações da Petrobrás, que cederam em torno de 

3%, e os índices de Nova York. O dólar, que reagia bem ao reajuste de 0,75 ponto porcentual na 

Selic, também foi afetado e encerrou cotado a R$ 5,5695, em leve baixa de 0,30%. 

No exterior, o petróleo WTI com vencimento para maio fechou em queda de 7,07%, pior 

resultado em seis meses, enquanto o Brent para mesmo mês cedeu 6,94%. O recuo nos preços 

tem a ver com as preocupações a respeito da pandemia, com o continente europeu voltando a 

registrar um aumento nos casos. Além disso, o fortalecimento do dólar lá fora pesou. 

Nesse cenário, em Nova York, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq fecharam com quedas de 

0,46%, 1,48% e 3,02%. A queda das ações das principais petroleiras colaborou para esse 

resultado. Já por aqui, os papéis ON e PN de Petrobrás tiveram recuos de 2,83% e 3,49% cada. 

Na semana, o Ibovespa avança 0,59% e no mês, 4,36%, colocando as perdas do ano em 3,51%. 

A piora no petróleo deixou em segundo plano o aumento de 0,75 ponto porcentual na 

taxa Selic, anunciado pelo Banco Central para conter a alta da inflação. Com isso, a taxa agora 

passa a ser de 2,75% ao ano. Também saiu do foco a decisão do Federal Reserve (Fed, o BC 

americano), de manter entre 0% e 0,25% ao ano a taxa dos EUA. 

“Era para ter sido um dia melhor na Bolsa, mas o petróleo não ajudou. O Fed deixou 

muito claro que os juros nos Estados Unidos ficarão onde estão até 2023. Mas ainda há pressão 

sobre os retornos dos títulos do Tesouro americano, preocupação com inflação, enquanto o Fed 

segue atento ao emprego, com dados semanais sobre pedidos de auxílio que ainda mostram 

fragilidade da situação do trabalho por lá”, diz Rodrigo Friedrich, da Renova Invest. 

 

Concessão pode dobrar acesso a esgoto no Estado do Rio. 

O Estado de S. Paulo 

Os investimentos a serem feitos pelos operadores privados que levarem os quatro 

blocos de concessão dos serviços de saneamento no Estado do Rio – em torno de R$ 30 bilhões 

só em obras – deverão ampliar em 1,7 milhão o número de lares com rede de esgoto nas 35 

cidades incluídas no projeto. Hoje, 1,6 milhão de lares na área possuem serviços de esgoto, 

enquanto 3,6 milhões têm água tratada.  Segundo especialistas e executivos do setor, ampliar a 
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cobertura de esgoto significa cobrar por algo que o usuário não vê, diferentemente de outros 

serviços, como a própria água tratada, o gás encanado ou a eletricidade. Ao mesmo tempo, a 

melhoria da infraestrutura exige obras pesadas e demoradas, que atrapalham o cotidiano. 

Considerando a população como um todo, e não o número de lares, 65,4% dos 

moradores das áreas urbanas do Estado do Rio são atendidos por rede coletora de esgoto, 

segundo o dado mais recente do Sistema Nacional de Saneamento (Snis). A meta da concessão 

é chegar a 90%. No caso da água tratada, 92,9% dos fluminenses que moram nas áreas urbanas 

são atendidos. A meta da concessão é chegar a 99%. Pelas regras do contrato, ambos objetivos 

devem ser atingidos em 12 anos. Para Jerson Kelman, professor da Coppe, da UFRJ, o desafio de 

ampliar os lares atendidos pelos serviços de esgoto é um “risco geral no Brasil”. A mesma 

diferença nos indicadores do Rio ocorre no País. Na média nacional, 83,7% da população 

brasileira têm acesso à água tratada, enquanto 54,1% têm acesso a esgoto, segundo o Snis. 

Os técnicos do governo estadual do Rio envolvidos na concessão apostam na ampliação 

da tarifa social como ferramenta para evitar problemas com a cobrança sobre lares que não 

pagam pelos serviços. Hoje, 600 mil pessoas pagam a conta no modelo “pena d’água” – no qual 

a ligação é feita sem hidrômetro, com um valor fixo, informou a Secretaria de Estado da Casa 

Civil, responsável pelo projeto. Ao mesmo tempo, apenas 11 mil pessoas pagam a tarifa social, 

com valor reduzido em função da renda. O arranjo no modelo da “pena d’água” é mais comum 

em áreas como favelas ocupadas há décadas. Conforme as exigências do edital, os operadores 

privados terão que investir R$ 1,8 bilhão nas áreas irregulares. O edital prevê que os lares 

atendidos sem medição deverão receber hidrômetros em até três anos, ao passo que a tarifa 

social deverá chegar a 100 mil pessoas a mais. 

Tanto os técnicos do governo fluminense quanto do BNDES, destacam que a privatização 

dos serviços não deixará a conta de água mais cara. Do lado da tarifa por metro cúbico, as regras 

de reajuste do edital não preveem aumentos acima da inflação. Do lado da quantidade 

consumida, a aposta é que os casos em que o usuário paga apenas pela água tratada, como no 

modelo da “pena d’água”, provavelmente não haverá aumento na conta porque, com a medição 

ou por causa da tarifa social, esses consumidores acabarão pagando menos. Outros usuários 

cujo esgoto não é tratado já pagam pelos serviços. Pela legislação atual, quando o domicílio 

possui qualquer tipo de afastamento do esgoto, mesmo sem tratamento, já está sujeito à 

cobrança, seja o operador estatal ou privado. “Quem paga pela água hoje já paga pela água e 

pelo esgoto”, afirmou o secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione. 

O Rio já tem uma operadora privada. É a Zona Oeste Mais Saneamento, concessionária 

formada da sociedade da BRK Ambiental com o Grupo Águas do Brasil. A empresa opera a coleta 
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e o tratamento de esgoto em 22 bairros na zona oeste da capital fluminense, onde moram 1,7 

milhão de pessoas, numa concessão iniciada em 2012 – a Cedae, estatal estadual, seguiu 

cuidando da distribuição de água na região. De 2012 para cá, a Zona Oeste Mais Saneamento 

acrescentou 50 mil lares atendidos por. Hoje, o total está em 400 mil. A porção do esgoto tratado 

passou de 5% para 40%, segundo Sinval Araújo, presidente da concessionária. 
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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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