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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
26 DE MARÇO DE 2021 
 

Fundos sociais ainda são minoria no mercado, dizem especialistas 

Broadcast 

A decisão de deixar a periferia de Salvador para estudar Economia no Insper, em São 

Paulo, mudou a perspectiva profissional de Lucas Leal, de 22 anos. O jovem economista foi um 

dos bolsistas beneficiados pelo fundo de investimentos da Perfin. Desde 2012, a gestora 

incentiva a educação de jovens talentos, passando toda a receita de gestão e performance para 

um fundo de bolsas do Insper. Mais de R$ 1 milhão já foi doado e 300 bolsistas contemplados. 

Iniciativas como a da Perfin ilustram o aspecto social da pauta ESG. 

A quantia investida em fundos ESG no País representa apenas 1% do patrimônio da 

indústria de fundos no Brasil, de acordo com a Anbima. No mundo, esse porcentual é de 36%, 

segundo dados do Global Sustainable Investment Alliance. A quantidade de fundos de ações 

classificados como ESG pela associação brasileira cresceu de 19 para 35 em um ano, entre 

janeiro de 2020 e o mesmo período de 2021. Desse novo grupo de fundos, no entanto, nenhum 

é voltado exclusivamente para o social. De acordo com a Anbima, o pilar S faz parte de fundos 

que tratam igualmente as três frentes. 

O gestor de renda fixa da Plural Asset, Rafael Zlot, vê com naturalidade o crescimento 

mais tímido dos fundos sociais, porque já se fala em sustentabilidade e governança há algum 

tempo. “Essa parte de inclusão social e como a empresa tem impacto na comunidade são coisas 

mais novas no Brasil, as organizações vão se adequar ao longo dos próximos anos, talvez 

décadas, como foi no exterior”, diz Zlot. “O que vai definir a adesão das pessoas é achar ativos 

e mostrar resultados, não ficar só no marketing. E isso não acontece de um dia para o outro.” 

Em 2020, a Plural Asset lançou um fundo ESG de crédito privado com aporte mínimo de 

R$ 10 e destinação de 20% da taxa de administração líquida para entidades como o Instituto 

Guga Kuerten e a Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil (Amebras). 

Para a sócia e diretora de operações da Perfin, Caroline Rocha, o crescimento do pilar 

social deve andar de mãos dadas com o lucro. “Inicialmente, é preciso criar uma cultura de 

investimento social com retorno. As pessoas não vão investir se não for para ganhar dinheiro.” 
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Ela justifica que, no caso do fundo de bolsas estudantis para o Insper, a gestora está 

consciente de que o lucro não é imediato. “Estamos abrindo mão do retorno em dinheiro no 

curto prazo porque entendemos que haverá um retorno de longo prazo no nosso País.” 

No Insper, o resultado do investimento aparece na forma de mais diversidade em sala 

de aula. “Programas como este, de acesso à educação de qualidade, são a porta de entrada para 

as minorias. A maior parte das pessoas negras que temos no Insper é bolsista, e nós sabemos 

que isso quer dizer muito. Tanto para elas quanto para nós”, afirma a gerente de 

Relacionamento Institucional do Insper, Ana Carolina Velasco. “Além disso, conseguimos colocar 

mulheres na engenharia, uma área majoritariamente masculina. Isso 

Grandes bancos também têm participação no crescimento do ESG no Brasil. Desde 2007, 

o Bradesco mantém um fundo de investimentos em organizações com boas práticas nas três 

frentes. “ESG não é filantropia. A gente acredita que empresas que têm práticas mais bem 

desenvolvidas nos três quesitos geram valor a longo prazo”, afirma o superintendente do 

Bradesco Asset Management (Bram), Rodrigo Santoro. 

Segundo o head de Estratégia Beta e Integração ESG do Itaú Asset Management, Renato 

Eid, o ESG veio para ficar. “Se não observar as questões ambientais, sociais e de governança 

quando estou falando de investimentos, não estou alinhado ao meu dever fiduciário. Se olhar 

apenas para as variáveis financeiras, estou negligenciando parte de riscos e de oportunidades.” 

 

Regiões Sudeste e Sul concentram cidades mais sustentáveis 

O Estado de S. Paulo 

Separadas por mais de 2,7 mil km, as cidades de Morungaba (SP) e Moju (PA) são, 

respectivamente, a mais e a menos sustentável do Brasil, de acordo com o Índice de 

Desenvolvimento Sustentável das Cidades – lançado pelo Programa Cidades Sustentáveis, em 

parceria com a Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável (SDSN, da sigla em inglês), 

vinculada à ONU. O ranking analisou 770 cidades brasileiras em relação ao cumprimento dos 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) formulados pela ONU, que incluem questões 

como a erradicação da pobreza e a promoção da agricultura sustentável. Os objetivos fazem 

parte de uma agenda mundial que definiu quais temas humanitários devem ser prioridade nas 

políticas públicas até 2030. Para além do retrato individual por município, os resultados do 

índice traduzem as “grandes desigualdades territoriais” do País. As 100 cidades com melhor 

desempenho estão localizadas nas regiões Sul e Sudeste – 80 delas no Estado de São Paulo. Além 

disso, os 23 primeiros municípios do ranking são paulistas. 

(26/03/2021)
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A líder Morungaba tem cerca de 14 mil habitantes e obteve pontuação geral de 73,4 

(sendo 100 o máximo) em relação ao cumprimento dos objetivos fixados. Ao todo, quatro dos 

17 objetivos foram atingidos integralmente pelo município. São eles: garantia de acesso à 

energia limpa; consumo e produção responsáveis; proteção da vida marinha; e proteção da vida 

terrestre. Entre os principais desafios que Morungaba ainda precisa enfrentar estão a redução 

das desigualdades e a garantia de educação inclusiva, equitativa e de qualidade. 

Com o escore mais baixo, Moju somou 32,18 pontos, o que significa que percorreu 

apenas um terço da distância para atingir os ODS. Com pouco mais de 83 mil habitantes, a cidade 

não alcançou nenhum objetivo por completo. A exemplo de Moju, quase todas as cidades do 

Norte e Nordeste ocupam os últimos lugares na classificação. São municípios que obtiveram 

uma pontuação em torno de 30 pontos. Entre as 100 cidades que estão na lanterna, apenas 14 

não estão localizadas nas Regiões Norte e Nordeste. O conjunto de 770 municípios analisados 

inclui as capitais, regiões metropolitanas e cidades signatárias do Programa Cidades 

Sustentáveis. Conduzido pelo Instituto Cidades Sustentáveis, o programa homônimo apresentou 

o Índice em parceria com o SDNS, mas tem ainda o apoio do Centro Brasileiro de Análise e 

Planejamento (Cebrap) e do Projeto Citinova. Os organizadores pretendem ampliar o ranking 

para a totalidade das 5.570 cidades brasileiras. 

Ainda que o relatório não leve em conta os efeitos da pandemia de covid-19, segundo o 

coordenador do Instituto Cidades Sustentáveis, Jorge Abrahão, a “fotografia das cidades” feita 

pelo relatório é importante para que os municípios assumam agendas de enfrentamento das 

mais diferentes crises futuras, entre elas, as sanitárias, como a da covid-19. O lançamento da 

ferramenta ocorre quando a pauta da sustentabilidade tem sido deixada pelos novos prefeitos. 

De acordo com pesquisa da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (Raps), o tema aparece 

em menos da metade dos programas municipais das candidaturas vencedoras em 2020. 

O economista Jeffrey Sachs, presidente da SDSN, avaliou que os municípios devem usar 

o ranking como guia para avançar em políticas de desenvolvimento sustentável. Segundo ele, as 

cidades são importantes ferramentas estratégicas para um país atingir objetivos sustentáveis.  

 

MEIS e empresas do Simples têm imposto adiado 

O Estado de S. Paulo 

O Ministério da Economia adiará o recolhimento de tributos para cerca de 5,2 milhões 

de empresas do Simples Nacional. O ato, que ainda pode alcançar 11,8 milhões de MEIS, envolve 

R$ 27,8 bilhões em impostos que devem ser pagos no segundo semestre. O governo acenou 

com outras medidas de socorro às empresas. O agravamento da pandemia e a adoção de 

(26/03/2021)
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medidas de isolamento social em Estados e municípios levaram o governo federal a acionar mais 

uma vez o botão das medidas de ajuda, seguindo um protocolo semelhante a março de 2020. 

Após a recriação do auxílio emergencial a vulneráveis, o Ministério da Economia anunciou 

ontem o adiamento do recolhimento de tributos para empresas do Simples Nacional. 

O secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys, que desde2020 

tem a função de coordenar o grupo de monitoramento dos impactos econômicos da covid-19, 

disse que o cenário econômico está sendo constantemente avaliado. Ele deixou o caminho 

aberto para novas ações para evitar demissões de trabalhadores e garantir acesso das empresas 

a crédito. Até o momento, o governo não pediu ao Congresso Nacional nova decretação de 

calamidade. A recém-promulgada PEC emergencial prevê um relaxamento de regras fiscais 

quando é decretada calamidade nacional, justamente para o governo poder gastar e combater 

a tragédia. A equipe econômica, porém, tem manifestado preocupação com o quadro fiscal do 

País – com a dívida pública na casa dos 90% do PIB após gastos contra a covid-19 em 2020. 

Guaranys disse que a equipe econômica tem ciência da urgência de outras medidas e 

afirmou que o governo tem trabalhado para destravá-las “o mais rápido possível”. Segundo ele, 

o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem feito reuniões diárias com os secretários para 

acompanhar a situação. Neste sentido, o secretário acenou com a retomada do programa de 

redução de jornada e salário e suspensão de contratos como próxima ação a ser adotada pelo 

governo. Segundo ele, o auxílio emergencial a vulneráveis era uma prioridade, mas já foi 

destravado. Agora, um dos focos é o BEM, benefício emergencial pago a trabalhadores para 

compensar a perda salarial pelos acordos.  

O primeiro anúncio desse novo “cardápio” de medidas de ajuda foi a suspensão da 

cobrança de tributos do Simples. A medida, aprovada ontem em reunião extraordinária do 

Comitê Gestor, alcança todos os tributos federais, estaduais e municipais recolhidos no âmbito 

do regime, e vale também para microempreendedores individuais (MEIS). Segundo o secretário 

especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, serão adiados os tributos com pagamento 

previsto para abril, maio e junho. Nesses meses, as empresas do Simples ficarão livres de fazer 

o recolhimento, mas apenas de forma temporária. Os valores precisarão ser quitados em seis 

parcelas, de julho a dezembro de 2021. “Três meses serão pagos em seis meses”, disse Tostes. 

O governo calcula que a medida poderá alcançar 17 milhões de contribuintes, sendo 

11,8 milhões de MEIS e 5,2 milhões de empresas do Simples. O adiamento envolve R$ 27,8 

bilhões, mas o impacto é temporário, já que há previsão de ingresso desses recursos no segundo 

semestre do ano. A decisão do Cgsimples será publicada no Diário Oficial. Segundo Tostes, o 

diferimento de tributos para empresas que não são do Simples está em estudo e será adotado, 

(26/03/2021)
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em menos da metade dos programas municipais das candidaturas vencedoras em 2020. 

O economista Jeffrey Sachs, presidente da SDSN, avaliou que os municípios devem usar 

o ranking como guia para avançar em políticas de desenvolvimento sustentável. Segundo ele, as 

cidades são importantes ferramentas estratégicas para um país atingir objetivos sustentáveis.  

 

MEIS e empresas do Simples têm imposto adiado 

O Estado de S. Paulo 

O Ministério da Economia adiará o recolhimento de tributos para cerca de 5,2 milhões 

de empresas do Simples Nacional. O ato, que ainda pode alcançar 11,8 milhões de MEIS, envolve 

R$ 27,8 bilhões em impostos que devem ser pagos no segundo semestre. O governo acenou 

com outras medidas de socorro às empresas. O agravamento da pandemia e a adoção de 
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medidas de isolamento social em Estados e municípios levaram o governo federal a acionar mais 

uma vez o botão das medidas de ajuda, seguindo um protocolo semelhante a março de 2020. 

Após a recriação do auxílio emergencial a vulneráveis, o Ministério da Economia anunciou 

ontem o adiamento do recolhimento de tributos para empresas do Simples Nacional. 

O secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys, que desde2020 

tem a função de coordenar o grupo de monitoramento dos impactos econômicos da covid-19, 

disse que o cenário econômico está sendo constantemente avaliado. Ele deixou o caminho 

aberto para novas ações para evitar demissões de trabalhadores e garantir acesso das empresas 

a crédito. Até o momento, o governo não pediu ao Congresso Nacional nova decretação de 

calamidade. A recém-promulgada PEC emergencial prevê um relaxamento de regras fiscais 

quando é decretada calamidade nacional, justamente para o governo poder gastar e combater 

a tragédia. A equipe econômica, porém, tem manifestado preocupação com o quadro fiscal do 

País – com a dívida pública na casa dos 90% do PIB após gastos contra a covid-19 em 2020. 

Guaranys disse que a equipe econômica tem ciência da urgência de outras medidas e 

afirmou que o governo tem trabalhado para destravá-las “o mais rápido possível”. Segundo ele, 

o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem feito reuniões diárias com os secretários para 

acompanhar a situação. Neste sentido, o secretário acenou com a retomada do programa de 

redução de jornada e salário e suspensão de contratos como próxima ação a ser adotada pelo 

governo. Segundo ele, o auxílio emergencial a vulneráveis era uma prioridade, mas já foi 

destravado. Agora, um dos focos é o BEM, benefício emergencial pago a trabalhadores para 

compensar a perda salarial pelos acordos.  

O primeiro anúncio desse novo “cardápio” de medidas de ajuda foi a suspensão da 

cobrança de tributos do Simples. A medida, aprovada ontem em reunião extraordinária do 

Comitê Gestor, alcança todos os tributos federais, estaduais e municipais recolhidos no âmbito 

do regime, e vale também para microempreendedores individuais (MEIS). Segundo o secretário 

especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, serão adiados os tributos com pagamento 

previsto para abril, maio e junho. Nesses meses, as empresas do Simples ficarão livres de fazer 

o recolhimento, mas apenas de forma temporária. Os valores precisarão ser quitados em seis 

parcelas, de julho a dezembro de 2021. “Três meses serão pagos em seis meses”, disse Tostes. 

O governo calcula que a medida poderá alcançar 17 milhões de contribuintes, sendo 

11,8 milhões de MEIS e 5,2 milhões de empresas do Simples. O adiamento envolve R$ 27,8 

bilhões, mas o impacto é temporário, já que há previsão de ingresso desses recursos no segundo 

semestre do ano. A decisão do Cgsimples será publicada no Diário Oficial. Segundo Tostes, o 

diferimento de tributos para empresas que não são do Simples está em estudo e será adotado, 
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caso se mostre necessário. Ele lembrou que a arrecadação do mês de fevereiro foi recorde. Por 

isso, defendeu uma análise minuciosa do cenário e dos impactos econômicos da covid-19. 

 

Itaú e XP voltam a brigar, agora por causa de cartões 

Broadcast 

Mais uma vez, Itaú e XP se desentendem em público. Agora, o palco foi o Linkedin e a 

discórdia envolveu as vantagens relacionadas ao programa de milhagens do recém-lançado 

cartão de crédito XP Visa Infinite. Em postagem em sua página na rede social, o fundador da XP, 

Guilherme Benchimol, apresenta um cálculo matemático dos sistemas de fidelidade dos bancos 

tradicionais e o contrapõe às “vantagens” proporcionadas por seu cartão, ao oferecer benefício 

em dinheiro e não em milhas. Lembra ainda que o juro de seu cartão é 50% menor do que dos 

concorrentes. Em 2020, foi o Itaú Unibanco que trouxe uma campanha publicitária na televisão 

criticando o modelo de remuneração de agentes autônomos, que foi respondida pela XP.  Além 

de uma enxurrada de questionamentos de seguidores de Benchimol à respeito do cálculo, o Itaú 

Unibanco respondeu, por meio de um post também no Linkedin. O diretor executivo do banco, 

Carlos Formigari, diz em uma postagem haver necessidade de corrigir equívocos de um de 

“nossos concorrentes”. Ele rebate várias premissas usadas nas contas de Benchimol, como o uso 

do dólar para a conversão de pontos ou as amarras para troca das milhagens. 

No lançamento do cartão, Benchimol havia sinalizado que partiria para uma nova briga 

com os grandes bancos e ampliaria a disputa para outros segmentos além do investimento. Ele 

comentou sobre a expectativa de que os clientes abandonariam os bancões e que trabalhará 

para destruir as receitas das maiores instituições, acumuladas em cima de tarifas excessivas. 

Procurado, o Itaú Unibanco não comentou. A XP afirmou, em nota, que o Brasil é 

referência mundial na cobrança de juros altos nos cartões e que grande parte dos benefícios 

oferecidos pelos bancos acabam não se materializando ou expirando antes do prazo de validade. 

Há também a cobrança de taxa de anuidade que impacta negativamente o bolso do cliente. Na 

nota, a XP convida concorrentes a acabarem com taxas de anuidade, reduzirem juros e 

oferecerem benefícios cuja escolha seja do cliente e não através de uma matemática complexa, 

onde muitos sequer entendem e acabam não utilizando completamente os benefícios.  

 

Aumento da demanda de acessórios inteligentes 

Broadcast 
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Acessórios inteligentes, como relógios, pulseiras e fones de ouvido conectados à 

internet, estão mais populares. Para 2021, são esperadas vendas de aproximadamente 3 

milhões de itens desse tipo no País, o que representará salto de 55% em comparação com o ano 

passado, quando foram vendidas 1,9 milhão de peças, de acordo com levantamento da 

consultoria especializada em tecnologia IDC Brasil. O setor de dispositivos “vestíveis” 

deslanchou porque é uma novidade para boa parte dos consumidores, segundo o analista da 

IDC, Renato Meireles. Para ele, há muito espaço para o mercado crescer, principalmente com o 

lançamento de produtos aprimorados e inovadores, atraindo fãs de tecnologia. 

A pandemia e o isolamento social também podem ter contribuído para estimular o uso 

de dispositivos para monitorar a saúde na prática de atividades físicas individuais, como corrida 

e natação, por exemplo. Por sua vez, o trabalho em casa também aumentou a procura de fones, 

incluindo os modelos sem fio e com funções melhoradas. No ano passado, o pico das vendas foi 

entre julho e setembro, quando o distanciamento já era uma realidade para muitas pessoas. 

 

Investimento em ações no exterior 

Broadcast 

A gestora Geocapital, especializada em investimento em ações no exterior, fechou 

parceria com a Warren para ter acesso diretamente a seus investidores, por meio da plataforma 

“white label” da corretora de Marcelo Maisonnave. Até aqui, o acesso às carteiras da gestora 

pelos investidores se dava unicamente por meio de plataformas que oferecem variados fundos 

e opções de investimento. A Geocapital é conhecida no mercado por sua especialidade em 

aplicações financeiras no exterior, principalmente em ações de empresas de marcas bastante 

reconhecidas, como Disney, Berkshire Hathaway e Coca-cola. Essa estratégia tem ganhado 

espaço na carteira dos investidores brasileiros, por conta da forte queda da taxa de juros nos 

últimos anos. Criada em 2013, a empresa tem atualmente R$ 1,2 bilhão de recursos sob gestão. 

 

A alta da intenção de consumo e os riscos imediatos 

Broadcast 

A intenção de consumo das famílias brasileiras medida pela Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) atingiu 73,8 pontos em março, com alta de 0,6% 

sobre o índice de fevereiro. Para os responsáveis pela pesquisa, o resultado pode marcar a 

retomada de alta da intenção de consumo, o que prenunciaria resultados melhores para as 

vendas e outros importantes indicadores das condições de vida e da economia. 
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Há, porém, sinais que fazem o cenário econômico e social perder o brilho que parecia 

estar readquirindo e que pode ter influenciado o humor de parte da população. O agravamento 

da pandemia, com o aumento expressivo do número de contaminados e de mortes causadas 

pela covid-19, e o esgotamento da capacidade de atendimento da rede de saúde pública em 

todos os Estados têm exigido das autoridades a imposição de medidas mais rigorosas para 

conter a aglomeração de pessoas. As restrições à circulação e à concentração de pessoas 

tendem a inibir as vendas e a demanda por diferentes serviços, o que pode contribuir para a 

redução da atividade econômica, cujo vigor pode estar diminuindo. Somase a esse quadro a 

inflação, que em fevereiro alcançou a variação acumulada em 12 meses de 5,20%. 

Embora tenha subido em março, na comparação com o mês anterior, o indicador de 

confiança do consumidor teve o pior resultado para o mês na série da pesquisa e está 26,1% 

abaixo do resultado de um ano antes. Não sem razão, mais da metade dos entrevistados (58,0%) 

considerou que seu nível de consumo foi menor do que o do ano passado. O quadro não deve 

melhorar nos próximos três meses: 54,5% deles acreditam que vão consumir menos. 

Um dado positivo é a avaliação das pessoas sobre sua situação profissional. Dos 

entrevistados 32,7% se consideram tão seguros no seu emprego como estavam há um ano e 

21,8% se sentem mais seguros do que em março de 2020. “De modo geral, o brasileiro se mostra 

mais seguro quanto ao impacto da pandemia sobre seu emprego”, avalia o presidente da CNC, 

José Roberto Trados. Mas ele adverte: “É um dado tímido, que só vai se confirmar em médio 

prazo com maior enfrentamento da pandemia e medidas de proteção à economia”. 

 

Dona da Amil ainda tenta encontrar fórmula no País 

Broadcast 

A gestora de planos de saúde norte-americana UnitedHealth tem dito que está 

dobrando as apostas no Brasil, ao contrário de informações dando conta de sua saída do País. 

Dona da Amil desde 2012, a empresa trocou de gestão no fim do ano passado e se debruça em 

reestruturar a operação. A desistência da venda de sua carteira de planos individuais, que trazia 

grandes perdas, foi apontada como um sinal de que, em vez de abandonar o País, os norte-

americanos estão investindo na operação. A United Health diz, inclusive, que deve acompanhar 

o movimento de consolidação do segmento de saúde. Entre as frentes de eventual interesse 

estariam odontologia, oftalmologia e o segmento mais popular de atendimento médicos, na 

linha do Dr. Consulta, que está sob seu guarda-chuva. Empresas do mercado de fusões e 

aquisições olham, entretanto, com ceticismo para o negócio da United Health. Para eles, a nova 
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administração da não tem exatamente uma estratégia definida e a desistência de venda dos 

planos individuais teria se dado, na verdade, por falta de comprador. 

Concorrentes que olharam o negócio teriam pedido à United Health cerca de R$ 2 

bilhões para que ficassem com o negócio de planos individuais. A Prevent Senior é uma das que 

chegou a estudar o ativo e desistiu. Os norte-americanos também aceitariam uma proposta 

factível pela área.  United Health pagou mais de R$ 10 bilhões ao fundador da Amil, Edson 

Bueno, em 2012, quando o dólar estava em R$ 1,80. Atualmente, o dólar está em 5,60, o que 

resultou em perda do investimento. A United Health conversou com a Dasa Diagnóstico, de 

Pedro Bueno, filho do fundador da Amil, para vender de volta a operação. A Dasa gastaria parte 

do que vai captar em Bolsa, na eventual compra. Com a oferta anunciada, os papéis da Dasa 

voltam a ter liquidez. Isso permitiria que oferecesse à United Health ações como pagamento e 

tornasse a norte-americana acionista em uma nova empresa. Embora a engenharia pareça 

interessante, o movimento é duvidoso. A prioridade da Dasa é adquirir hospitais. 

 

Adesão ao Pix 

Broadcast 

Ainda em fase de adaptação no mercado, o Pix vem ganhando adesão em grupos de 

varejo que apostaram cedo na nova modalidade de pagamento. A Renner disponibilizou a opção 

no dia seguinte ao lançamento feito pelo Banco Central, em novembro, e diz que vem ajudando 

a “alfabetizar” os clientes sobre como usar a ferramenta. Com 142 mil transações já registradas, 

a modalidade já chegou a 5% das vendas digitais. A rede diz não ter preferência pela nova 

modalidade de pagamentos, apesar de o Pix ter taxas menores do que as de empresas de 

maquininhas. Afirma que o trabalho é ajudar os clientes a entenderem a ferramenta e ter uma 

oferta maior de opções para a compra. 

 

Mudanças no marketing da XP 

Broadcast 

A XP, que nasceu há 20 anos como um shopping virtual de investimento, se transformou 

em empresa de tecnologia e, para marcar o momento, está retirando a palavra “investimentos” 

de seu logotipo. De XP Investimentos passa a ser somente XP e agrega a frase “investir 

transforma” em assinaturas da marca e peças publicitárias. 

A ideia é passar uma mensagem disruptiva. Segundo Pethra Ferraz, diretora de 

marketing da XP Inc, a mudança é uma consolidação da proposta de valor, que está no DNA da 
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plataforma: a transformação para o que é preciso investir, sem ser apenas recurso financeiro, 

mas coragem, tempo e dedicação. A notícia foi dada aos funcionários hoje e a campanha 

publicitária começa, em canais de TV fechada e mídias sociais e digitais. O orçamento de 

marketing não foi revelado, mas será quase todo destinado ao que a XP pretende investir este 

ano e é 50% maior do que o de 2020. A surfista Maya Gabeira é um dos personagens da 

campanha, por representar, na leitura da XP, a ideia de transformação, a partir do investimento 

em coragem e superação. Maya quase foi morta ao surfar uma onda gigante, em Portugal. No 

fim do filme, vem a pergunta para o espectador: “e você, está investindo em que?”. 

 

Ministro ataca órgão do Senado, que reage 

Broadcast 

Alvo de ataque público do ministro da Economia, Paulo Guedes, o diretor executivo da 

Instituição Fiscal Independente (IFI), Felipe Salto, reagiu às críticas com um recado para o 

ministro e sua equipe: a preocupação, no cenário atual de colapso na saúde e crise econômica, 

deveria ser “ouvir” os críticos e análises para construir um programa para o País ter um horizonte 

de crescimento. Salto disse que o ataque institucional de Guedes à IFI revela uma preocupante 

intolerância ao contraditório numa democracia. Segundo ele, a IFI “não foi, não é e nunca será 

linha auxiliar do governo e de quem quer que seja”. “O que me preocupa e espanta é que o 

ministro Paulo Guedes ainda não tenha aprendido a conviver com a existência de um órgão 

técnico, independente e que faz as suas análises e projeções”, reagiu Salto. 

Guedes expôs publicamente um incômodo que já vinha manifestando reservadamente 

contra os relatórios da IFI e as manifestações públicas do seu diretor executivo. O ministro 

aproveitou a audiência no Senado, ao qual a IFI é vinculada, para colocar aos senadores a sua 

contrariedade. Na audiência, ao ser questionado sobre a previsão da entidade para a atividade 

econômica este ano, Guedes afirmou que a IFI tem “trabalhado muito mal”, com “previsões 

muito fracas”, e provocou o Senado a repensar o comando da instituição, o que, na prática, não 

poderá ser feito, pois seus diretores têm mandatos fixos. 
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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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