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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
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FINANCIAMENTOS ESTADUAIS PARA MICROCRÉDITO 

O Estado de S. Paulo 

• São Paulo 

DesenvolveSP: Microcrédito de R$ 50 milhões para capital de giro. Disponível a par�r 

de 31 de março. Onde acessar: www.desenvolvesp.com.br 

Banco do Povo Microcrédito de R$ 50 milhões para capital de giro. Onde acessar: 

www.bancodopovo.sp.gov.br 

• Rio Grande do Sul 

Microcrédito para capital de giro para micro e pequenas empresas com faturamento 

anual de até R$ 4,8 milhões. Limite: R$ 50 mil a R$ 200 mil Onde acessar: 

www.brde.com.br/solicitar-financiamento 

• Goiás 

A quem se des�na: microempresas, microempreendedores individuais e trabalhadores 

autônomos. Linha especial para o setor de turismo. Onde acessar: 

www.goiasfomento.com/linhas-de-credito-peame 

• Pernambuco 

Linha de crédito de até R$ 10 milhões para capital de giro Onde acessar: 

www.age.pe.gov.br/giro-ageemergencial 

• Amazonas 

Crédito emergencial para capital de giro A quem se des�na: autônomos, profissionais 

liberais, produtores rurais, MEI, micro e pequenas empresas. Onde acessar: 

www.afeam.am.gov.br/linhade-credito-emergencial 

 

Estados reforçam linhas de crédito para empresas 

O Estado de S. Paulo 

A segunda onda de covid-19 no Brasil levou a um cenário mais crí�co da pandemia e 

trouxe nova preocupação financeira aos donos de pequenos negócios. No mês passado, houve 

2 
 

queda de 40% no faturamento de pequenas e médias empresas, o que interrompeu a retomada. 

Mas as contas seguem chegando e, enquanto o Pronampe, uma das principais linhas de crédito, 

está paralisado, Estados oferecem alternativas de empréstimo aos empreendedores. 

Segundo a 10.ª edição da pesquisa O Impacto da Pandemia do Coronavírus nos 

Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae em parceria com a FGV, 45% dos pequenos negócios 

e 51% das micro e pequenas empresas (MPE) consideram a extensão das linhas de créditos a 

medida mais importante que o governo poderia adotar para compensar os efeitos da crise. 

Entre os microempreendedores individuais (MEI), a importância das linhas de crédito 

(41%) compete com a do auxílio emergencial (36%). Neste ano, porém, o benefício pago a 

desempregados, trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família tem regras mais 

rígidas e parcelas menores, que variam de R$ 175 a R$ 375. Alguns governadores pedem ao 

Congresso que o valor seja de R$ 600, com os mesmos critérios de 2020. 

Quanto ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte (Pronampe), encerrado no fim de 2020, ainda não há uma previsão para ser retomado. 

Apesar de pressões para que haja uma nova rodada, a Câmara dos Deputados ainda precisa 

votar um projeto de lei que torna o benefício permanente e com taxa de juros mais alta – 

máxima igual à Selic (2,75%) somado a 6% ao ano no máximo. 

Além disso, falta também uma previsão de recursos para abastecer o programa. Criado 

em maio de 2020, o auxílio às micro e pequenas empresas atendeu cerca de 517 mil negócios, 

com liberação de mais de R$ 37,5 bilhões. Para Carlos Melles, presidente do Sebrae, o cenário 

do crédito para as micro e pequenas empresas permanece desafiador. Embora a pesquisa tenha 

mostrado um aumento no porcentual de empresas que conseguiram empréstimo (11% em abril 

de 2020 ante 39% no começo deste mês) – resultado principalmente do Pronampe –, ele observa 

que apenas 20% de todo o crédito concedido foi destinado aos pequenos negócios. 

A situação é crítica porque 35% das pequenas empresas estão endividadas, mas em dia 

com pagamento, e 34% estão inadimplentes. Entre as MPE, 76% estão com dívidas, sendo que 

47% estão em dia e 29% em atraso. Para minimizar o cenário, o governo federal permitiu 

estender por mais três meses o prazo de carência das operações do Pronampe, a fim de que os 

empreendedores tenham mais tempo para pagar o empréstimo recebido em 2020. 

O presidente do Sebrae considera válido desconcentrar as políticas de crédito para 

beneficiar um volume maior de microempresas e microempreendedores individuais. 

“Entendemos que é importante apoiar o crescimento e fortalecimento de fontes alternativas, 

como as cooperativas de crédito, agências de fomento, as fintechs e as Empresas Simples de 

Crédito (ESC).” Essas alternativas incluem programas dos governos estaduais, que fazem parte 
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do planejamento de combate à covid-19. Em São Paulo, por exemplo, o governador João Doria 

anunciou a abertura de um novo crédito a pequenos e microempresários dos setores mais 

afetados pela pandemia. Serão R$ 100 milhões em empréstimos, metade concedida pelo Banco 

DesenvolveSP a bares e restaurantes e a outra metade fornecida pelo Banco do Povo a setores 

de beleza, comércio, academias e eventos. Neste mês, a gestão também lançou uma linha de 

microcrédito exclusiva para mulheres, com liberação de R$ 50 milhões. 

 

Congresso manipula Orçamento para evitar os gatilhos 

O Estado de S. Paulo 

O Congresso manipulou o orçamento federal para evitar o acionamento dos gatilhos 

(medidas de contenção de gastos) aprovados na PEC emergencial e turbinar investimentos, com 

aval do governo. Os parlamentares diminuíram a proporção de despesas obrigatórias em relação 

ao total, condição para o acionamento do ajuste previsto no teto de gastos, incluindo o 

congelamento no salário dos funcionários públicos. A decisão antecipou um movimento para 

repetir a manobra nos próximos anos e tornar a PEC emergencial uma peça de ficção. 

Pela Emenda Constitucional 109, promulgada, os gatilhos – que na prática são a punição 

para o rompimento do teto – só serão acionados se a despesa obrigatória superar 95% do total 

na aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA), não importando o que aconteça ao longo do 

ano. Na prática, esse limite pode estourar durante a execução efetiva dos gastos sem que haja 

a contenção. A manobra feita esta semana é uma receita pronta para o mesmo ser feito no 

futuro, pois neste ano os salários públicos já estão congelados. As despesas obrigatórias do 

Executivo estavam em 92,4% no projeto do Orçamento de 2021 enviado pelo governo, já abaixo 

do limite. Com o corte nas despesas previdenciárias e no seguro-desemprego feito para 

acomodar recursos para obras e projetos de interesse eleitoral, a proporção ficou ainda menor: 

90,6%, conforme cálculos da consultoria da Câmara. A estratégia pode levar o Congresso e fazer 

a mesma manipulação quando o patamar real de despesas obrigatórias superar 95%, o que deve 

ocorrer em 2024 ou 2025, de acordo com projeções da equipe econômica e do Congresso. 

O senador Marcio Bittar  foi relator tanto da PEC emergencial quanto do Orçamento. Ele 

tirou R$ 13,5 bilhões dos benefícios previdenciários quando a equipe econômica e consultores 

do Congresso apontavam a necessidade de aumentar essas mesmas despesas em R$ 8,3 bilhões. 

Por outro lado, aumentou os gastos com investimentos (que não são despesas obrigatórias). 

Bittar argumentou que nos anos anteriores a despesa empenhada com Previdência foi menor 

do que a prevista e se apegou à economia da reforma feita em 2019. Ignorou, porém, os 
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reajustes da inflação e do salário mínimo que mexem diretamente nesses gastos, além do 

possível e praticamente inevitável impacto da crise de covid-19 no seguro-desemprego. 

O relator admitiu a articulação para aumentar investimentos por meio de cortes em 

despesas obrigatórias. O recado foi dado, quando ele apresentou o parecer da PEC emergencial. 

“As despesas obrigatórias têm expulsado do orçamento federal as despesas com investimentos 

e com o custeio da máquina pública”, escreveu Bittar ao justificar a regra dos 95% na ocasião, 

em meio a críticas de técnicos do próprio Congresso. Durante a votação do Orçamento, ele 

voltou a expor a estratégia afirmando que cortes abriram espaço para investimentos. 

Bittar reforçou que o Ministério da Economia não enviou formalmente nenhuma 

proposta de modificação no Orçamento, nem para apontar os cortes necessários nem para 

elevar as despesas obrigatórias, apesar de ter alertado sobre a necessidade de alteração 

publicamente. “Nós é que participamos ativamente na solução de onde tirar o recurso que 

estamos hoje aprovando, para que esses ministérios tenham o seu orçamento recomposto, e 

obras tão fundamentais para o Brasil não sejam paralisadas”, disse. 

Além de fazer um orçamento que pode ficar fora da realidade fiscal neste ano, o 

problema apontado pelo consultor Ricardo Volpe, da Câmara dos Deputados, é que o Congresso 

pode repetir o corte de despesas obrigatórias nos anos seguintes para nunca acionar os gatilhos 

e liberar o aumento de gastos com funcionários e obras de investimento. “A aprovação do 

Orçamento para 2021 demonstra tal fragilidade em não considerar a execução financeira. A 

emenda da PEC emergencial pode se tornar inócua para a União tanto por esse aspecto como 

por ter postergado o seu acionamento próximo ao prazo de revisão previsto no Novo Regime 

Fiscal”, afirmou Volpe. A regra do teto de gastos terá de ser revista em 2026. 

A PEC alterou a dinâmica do teto. Os gatilhos, que na prática são a punição para o 

descumprimento do teto, não valem mais para rompimento da regra ao longo do ano. Assim, o 

governo poderá furar o teto sem ter de frear os gastos. O perigo nessa estratégia é cometer 

crime de responsabilidade e dar base jurídica para um processo de impeachment de Bolsonaro. 

 

Novato no varejo da Bolsa, Grupo Mateus é destaque para analistas 

Broadcast 

O setor de varejo alimentício movimentou a Bolsa nas últimas semanas, com a 

separação da rede de atacarejo Assaí do GPA, e a compra do Grupo BIG pelo Carrefour. Mas a 

“novata” do segmento briga com as gigantes, ao menos na preferência dos analistas. O Grupo 

Mateus já é apontado como a principal escolha por algumas corretoras, principalmente pela 

expansão que começou a ser colocada em prática. 
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descumprimento do teto, não valem mais para rompimento da regra ao longo do ano. Assim, o 

governo poderá furar o teto sem ter de frear os gastos. O perigo nessa estratégia é cometer 

crime de responsabilidade e dar base jurídica para um processo de impeachment de Bolsonaro. 

 

Novato no varejo da Bolsa, Grupo Mateus é destaque para analistas 

Broadcast 

O setor de varejo alimentício movimentou a Bolsa nas últimas semanas, com a 

separação da rede de atacarejo Assaí do GPA, e a compra do Grupo BIG pelo Carrefour. Mas a 

“novata” do segmento briga com as gigantes, ao menos na preferência dos analistas. O Grupo 

Mateus já é apontado como a principal escolha por algumas corretoras, principalmente pela 

expansão que começou a ser colocada em prática. 
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Em relatório sobre os resultados apresentados pelo Grupo Mateus referentes ao quarto 

trimestre de 2020, os analistas Danniela Eiger, Gustavo Senday e Thiago Suedt, da XP, 

classificaram os números como sólidos. “Apesar de entender que os investidores podem ficar 

preocupados com a queda de margem Ebitda ante o terceiro trimestre, mesmo em meio ao 

forte crescimento de vendas e com a queima de caixa no período, destacamos que ambos são 

consequência (temporária) do forte plano de expansão, com 14 lojas abertas apenas no quarto 

trimestre”, escrevem so profissionais. A recomendação da XP para o Grupo Mateus é de compra, 

enquanto o Carrefour tem recomendação neutra, mesmo após a compra do BIG esta semana 

por R$ 7,5 bilhões. Segundo a corretora, a transação já está “praticamente refletida no preço de 

tela, enquanto as sinergias somente deve ser capturadas a partir do ano que vem”. 

O Grupo Mateus também é uma das ações preferidas pelo Santander dentro do 

segmento, ao lado do Carrefour. Segundo a equipe de estratégia de Pessoa Física da Santander 

Corretora, forte ator na região Nordeste, o Mateus tem um movimento de crescimento bem 

planejado. Sobre Carrefour, o Santander afirma principalmente o ganho de escala após a compra 

do BIG. “A escala do Carrefour aumenta seu poder de competição em todo o País e deve 

dificultar a competição para seus concorrentes. 

 

Bradesco e Itaú negociam R$ 2 bi em crédito ‘podre’ 

Broadcast 

Os grandes bancos estão acelerando a venda de carteiras de empresas inadimplentes, 

contatando inclusive com os compradores dos chamados “créditos podres”. O Bradesco está 

passando adiante R$ 2 bilhões em créditos não honrados por cerca de 10 empresas, a ser 

concluído no segundo trimestre. O Itaú Unibanco já vendeu uma carteira de R$ 250 milhões e 

sairá com outros três processos este ano, de venda de créditos não pagos por grandes e médias 

empresas. Procurados, os bancos não comentaram, mas estão ainda desovando carteiras de 

crédito não pago por empresas em crises anteriores à pandemia. Antes de fazer a venda, dão 

prazos e tentam recuperar os pagamentos, até que fique claro que manter esse crédito no 

balanço da instituição não vale mais a pena. 

Os bancos já começam a colocar à venda algumas carteiras de empresas que têm sofrido 

por conta da pandemia. Os volumes são muito baixos e, aparentemente, os bancos estão 

testando os preços que os investidores querem pagar. 

 

Plano de saúde com seguro para proteção contra o desemprego 

(29/03/2021)

(29/03/2021)
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Broadcast 

A Qualicorp vai lançar, em parceria com a SulAmérica, um plano de saúde por adesão 

com seguro para proteção contra o desemprego. O benefício garante ao cliente a manutenção 

do contrato por até seis meses em caso de demissão de emprego com carteira assinada ou 

comprovação de perda de renda para profissionais autônomos. A cobertura abrange seis 

parcelas do valor integral do plano, limitada a um teto de R$ 6 mil mensais. Tanto para celetistas 

quanto para autônomos, o recurso também vale caso o cliente fique incapaz de trabalhar, por 

acidente ou doença. Segundo a Qualicorp, o “combo” será oferecido sem custo adicional ou 

multa para os novos beneficiários das carteiras da SulAmérica. O vice-presidente Comercial, de 

Inovação e Novos Negócios da operadora, Elton Carluci, diz que a empresa irá testar a tática por 

alguns meses, para depois expandir o benefício aos clientes da base da Qualicorp. 

 

Aumento de corridas por aplicativo nas classes C e D 

Broadcast 

Em um ano, o número de corridas por aplicativo de carro realizadas pela parcela mais 

pobre da sociedade aumentou 36%, enquanto o número de corridas entre a parcela mais rica 

caiu quase à metade, 41%. Os dados constam de pesquisa feita pela empresa 99, e apontam que 

a faixa de menor renda está recorrendo cada vez mais aos carros por aplicativo como alternativa 

ao transporte público lotado, enquanto a parcela mais rica passou a ficar mais em casa. 

 

Recuperação Judicial da LATAM 

Broadcast 

O Ministério Público deve ser informado a respeito do pedido que fez à 2.ª Vara de 

Falências de São Paulo, para que alerte o juiz norte-americano da possibilidade de o processo 

de recuperação judicial da Latam ser reconhecido no Brasil. A situação é considerada inusitada, 

já que o caminho mais óbvio seria o juiz da Corte de Nova York ou a empresa fazer uma 

solicitação desse reconhecimento. De maneira geral, o objetivo é proteger bens da companhia 

em outros países do ataque de credores. Por isso, especialistas questionam a legitimidade de o 

MP ser o autor desse pedido. A decisão caberá ao juiz Marcelo Sacramone, que já estaria 

trabalhando na elaboração da “resposta”. O MP e a própria Latam já foram ouvidos a respeito. 

 

As mudanças nas negociações trabalhistas 

Broadcast 

(29/03/2021)

(29/03/2021)

(29/03/2021)
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A pandemia acentuou algumas tendências nas negociações trabalhistas observadas 

desde a reforma de 2017, criou outras e estimulou o entendimento entre empregados e 

empregadores a respeito de questões que nem sempre estiveram entre suas preocupações. Do 

ponto de vista econômico e social, além de impor dificuldades para todos – empresários, 

empregados e os que perderam ou não conseguiram ocupação remunerada –, a pandemia está 

deixando uma marca: a perda de renda real de parte da população. Estas são algumas 

conclusões a que conduz a pesquisa Salariômetro, iniciativa da Fipe da USP para fornecer 

informações e análises sobre o mercado de trabalho brasileiro. Para isso, a Fipe coleta dados 

disponíveis no Ministério da Economia sobre negociações coletivas (acordos e convenções). 

Em fevereiro, três quartos, ou exatamente 74,7%, das negociações coletivas (acordos 

coletivos, entre empresa ou grupo de empresas e seus empregados, e convenções, entre 

categorias econômicas e profissionais) resultaram em reajustes salariais inferiores à inflação. 

Apenas 17,1% dessas negociações previram aumento real dos salários (o restante teve reajuste 

igual à inflação). Nos últimos 12 meses, período que inclui a chegada da covid-19 e sua expansão 

pelo País, 39% das negociações asseguraram reajustes superiores à inflação, o que sugere maior 

dificuldade nos últimos meses para os trabalhadores alcançarem ganhos reais. 

O que a pesquisa mostra é que, a despeito das dificuldades que a crise provocada pela 

pandemia impõe para os dois lados, há mais disposição para a busca de entendimentos. Nos 

dois primeiros meses do ano, houve 1.492 negociações, mais do que o número observado no 

mesmo período em 2018 (1.070), 2019 (1.161) e 2020 (1.116) e próximo do registrado em 2017 

(1.632), ano em que passaram a vigorar as novas regras para o mercado de trabalho. 

Negociações com prazo de vigência superior a um ano cresceram nos anos seguintes ao 

da reforma, mas haviam caído bruscamente em 2020, por causa das incertezas diante da 

extensão e duração da crise. Em 2021 voltaram a subir. Temas ligados ao trabalho remoto 

passaram a ser mais discutidos nas negociações. 

 

A taxa Selic subiu e vai subir mais 

Folha de S. Paulo 

Os posicionamentos defendendo que investir é algo mais amplo, que deve atingir 

objetivos próprios do investidor e que na sua base está a diversificação. Assim, uma carteira 

equilibrada deve manter renda fixa e renda variável. Obviamente, dependendo do grau de 

aversão a risco do investidor e do cenário econômico, as participações de cada classe de ativos 

devem variar, da mesma forma que dentro de cada classe a distribuição entre os ativos deve 

variar conforme o momento. 

(29/03/2021)
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Mesmo com a subida da taxa básica de juros, as aplicações em renda fixa, de forma 

geral, estão apresentando rentabilidade real negativa. Afinal a inflação prevista para 2021 está 

em 4,75%, ante Selic de 2,75% ao ano. Ainda em renda fixa, os títulos do Tesouro Direto estão 

oferecendo ganhos líquidos em torno de 3% ao ano. Apelidar esse tipo de ativo de “perda fixa” 

é não ter compreensão de mercado e da utilidade e possibilidade de investimentos para grande 

parcela da população. A renda variável, por seu lado, não terá um período fácil por conta da 

falta de engate da nossa economia. 

No entanto, há boas oportunidades em fundos multimercado, sempre lembrando de 

considerar as taxas cobradas. Os ETFS de fundos imobiliários, também, podem ser interessantes 

para compor a carteira. No investimento em ações têm se destacado as empresas de comércio 

eletrônico e commodities. Aqueles que estão atentos ao mercado internacional devem 

encontrar oportunidades em metais, madeira e outras commodities, além das empresas de 

tecnologia. Mas, como investir diretamente no exterior pode não ser atraente para muita gente, 

a alternativa de investir em empresas estrangeiras é por meio dos BDRS que estão com acesso 

mais flexibilizado na B3. Esta alternativa pode ser mais simples e barata para certo grupo de 

investidores, mas lembrando de que não afasta o risco cambial. 

A Bolsa de Valores tem atraído muitos novos investidores. Entre 2018 e 2021, o 

crescimento de pessoas físicas foi superior a 325%, atingindo a marca de 3,5 milhões de 

investidores. O grupo de jovens até 35 anos representa o maior contingente, com mais de 44% 

do total. De qualquer maneira, a dica é o investidor dedicar-se ao acompanhamento constante 

da sua carteira, mantendo-a em linha com os seus objetivos. 

 

 

 



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 

(29/03/2021)


