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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
06 DE ABRIL DE 2021 
 

A confiança dos empresários tem queda acentuada (06/04/2021) 

O Estado de S. Paulo 

A acentuada queda do Índice de Confiança Empresarial (ICE) medido 

pelo IBRE/FGV em março indica que o crescente pessimismo observado há 

vários meses se intensificou com rapidez. Depois de ter alcançado 97,5 

pontos em setembro, o índice mais alto desde o último trimestre de 2019 

e indicação de forte recuperação após a chegada da pandemia (em abril 

do ano passado, despencara para 55,9 pontos), o ICE vinha caindo. Mas a 

queda de 5,6 pontos entre fevereiro e março (o ICE passou de 91,1 para 

85,5 pontos) é muito mais ampla do que as registradas nos meses 

imediatamente anteriores. “Com a piora do quadro de pandemia no País, 

a confiança empresarial sofreu um forte recuo em março”, diz o 

economista Aloisio Campelo Jr., superintendente de Estatísticas do 

IBRE/FGV. 

A piora não parece passageira. Caem tanto o Índice de Situação 

Atual, que mede a percepção do quadro do momento, como o Índice de 

Expectativas, que reflete as expectativas em relação aos próximos meses. 

Quanto a este último, diz Campelo, o aumento do pessimismo foi 

expressivo, afetando as perspectivas de vendas e de contratações. O ICE 

reúne os resultados das sondagens da indústria, dos serviços, do comércio 

e da construção. O aumento do pessimismo está disseminado por todos 

os segmentos. “A confiança do comércio despencou, ficando abaixo da 

confiança dos serviços”, observa Campelo. “A distância entre a confiança 
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da indústria, em queda mais elevada, e a dos demais setores atingiu um 

recorde histórico em março.” Indicadores da atividade econômica 

divulgados pelo IBGE e por diferentes associações empresariais e 

instituições acadêmicas já vêm, há algum tempo, mostrando uma 

desaceleração da recuperação da atividade econômica iniciada em abril 

ou maio do ano passado. 

O quadro conjuntural também marcado por sinais pouco otimistas 

turva todo o cenário. Entre esses sinais estão a aceleração da inflação; a 

persistência de altas taxas de desocupação e até mesmo seu aumento, 

como mostrou a Pnad Contínua; as dificuldades crescentes de uma política 

fiscal marcada por gestão errática; e a lentidão da vacinação da 

população. 

 

Expansão do comércio digital de Material de Construção (06/04/2021) 

Broadcast 

 A empresa Juntos Somos Mais, espécie de “lojão virtual” de 

materiais e serviços de construção, que tem como sócias as gigantes 

Gerdau, Tigre e Votorantim Cimentos, vai investir R$ 50 milhões neste ano 

em seus canais digitais de atendimento. Os recursos serão usados na 

busca pela melhoraria da experiência de uso da plataforma online por 

vendedores e compradores. Os aportes buscam ainda dar conta da 

demanda crescente por reformas nas residências, que ganharam 

importância com a pandemia. 

O programa tem aproximadamente 25 indústrias, 85 mil lojas e 500 

mil profissionais  integrados. O faturamento em 2020, baseado no B2B, foi 

de R$ 7,4 bilhões, alta de quase R$ 1 bilhão ante 2019. O plano de 
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negócios também será acelerado por meio de aquisições. Ao todo, os 

investimentos devem totalizar até R$ 300 milhões nos próximos anos. 

 

Avanço de Cartões de Crédito “Próprio” (06/04/2021) 

Broadcast 

Parte do esforço das companhias para diversificar negócios e 

oferecer serviços financeiros, os cartões de crédito próprios têm avançado 

no País. O número de empresas que aderiram ao modelo em parceria com 

a Visa subiu 21% no ano passado. Entre elas, ifood e Samsung. Ao 

perceber o interesse de outras empresas no lançamento de cartões 

próprios – antes a prática era restrita ao varejo e às companhias aéreas – 

a Visa criou, em 2019, uma modalidade para agilizar os lançamentos, com 

parceiros que facilitam a adoção de programas como cashback pelos 

emissores. Até o ano passado, 120 empresas haviam aderido à opção. 

 

Negócios na área de TIC (06/04/2021) 

Broadcast 

Após o bom resultado obtido com a venda da RD Station 

(Resultados Digitais) para a Totvs, por R$ 1,86 bilhão, o DGF Investimentos 

prepara a saída de outros dois investimentos feitos por seus fundos de 

venture capital, em empresas de tecnologia. Ao mesmo tempo, o DGF 

acelera a seleção das empresas a serem investidas por seu novo fundo, 

em fase final de captação, estimado em US$ 50 milhões. Sem especificar 

nomes, a gestora está olhando fintechs, edtechs e uma empresa de 

software para comércio exterior. A venda da RD Station entrou para o 

portfólio do DGF como um dos maiores retornos obtidos pela gestora de 

venture capital. Primeiro a investir na RD, em 2013, o DGF obteve cerca de 
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34 vezes o capital investido e conseguiu taxa de retorno nominal de 75%. 

Para Sidney Chameh, sócio fundador do DGF, as melhores opções de 

investimento estão na economia real, especialmente no setor de 

tecnologia e são voltados ao médio e longo prazos. 

 

Crescem o número de inadimplentes, a fatia de dívidas bancárias não 

pagas e os atrasos de até 90 dias, alertam birôs de crédito (06/04/2021) 

Broadcast 

Com o agravamento da pandemia e a demora de o governo definir a 

nova rodada de auxílio emergencial começam aparecer sinais de que um 

novo ciclo de alta da inadimplência do consumidor está a caminho. 

Cresceu neste início de ano o número de brasileiros que não conseguiram 

pagar dívidas em dia. Aumentaram os créditos com pagamentos atrasados 

entre 15 dias e 90 dias. Esse atraso não é considerado como inadimplência 

pelos bancos, mas pode virar calote no futuro. Os indícios de alta da 

inadimplência começam a ser identificados pelos birôs de crédito, depois 

da surpresa com esses indicadores em 2020. A postergação por até 180 

dias da cobrança pelos bancos de créditos inadimplentes, a injeção de 

quase R$ 300 bilhões por conta do auxílio emergencial e os juros no piso 

histórico ajudaram na repactuação de dívidas. Tanto é que a 

inadimplência do consumidor com bancos ficou estável até fevereiro. 

No entanto, o sinal amarelo do risco de alta do calote começou a 

piscar a partir de março, com a piora da pandemia, que levou a maiores 

restrições ao funcionamento das atividades. Além disso, o novo auxílio 

emergencial, que começa a ser pago amanhã será menor: tanto a cifra 

com o número de beneficiários. Também os juros básicos, que voltaram a 

subir no mês passado, podem atrapalhar as renegociações de dívidas. Isso 
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sem falar no desemprego, que atingiu 14,2% em janeiro. “A inadimplência 

está começando a “desrepresar”, alerta o economista da Serasa Experian, 

Luiz Rabi. O primeiro bimestre encerrou com 61,6 milhões de 

inadimplentes, segundo o birô. É um número maior que o de dezembro de 

2020 (61,4 milhões). 

Outro dado que aponta para essa direção, segundo Rabi, é o avanço 

da fatia da inadimplência bancária no total do calote neste início de ano. 

Quando as pessoas começam a ter dificuldades, primeiro elas atrasam as 

contas não bancárias, explica. Isso ocorreu entre setembro e dezembro, 

com a redução do valor do auxílio emergencial. Em fevereiro, a fatia da 

inadimplência bancária subiu quase dois pontos porcentuais ante 

dezembro. 

Um indício de um novo ciclo de alta do calote é o aumento do índice 

de atraso pré-inadimplência. São prestações vencidas entre 15 dias e 90 

dias. Em queda em 2020, o indicador voltou a subir no primeiro bimestre, 

aponta Flávio Calife, economista da Boa Vista. Ele alerta para o risco de 

que o atraso vire calote no 2.º semestre. Empresas de cobrança 

constataram que o brasileiro está com maior dificuldade de honrar 

compromissos repactuados. “Registramos no primeiro trimestre uma 

redução entre 20% a 30% nos pagamentos de dívidas renegociadas com os 

inadimplentes em relação ao último trimestre de 2020”, diz Edemilson 

Motoda, presidente do Instituto Geoc, que reúne 18 grandes empresas de 

cobrança. 

Em 2020, os bancos renegociaram R$ 146,7 bilhões de dívidas, mais 

de 50% com pequenas empresas e consumidores, diz a Febraban. Rubens 

Sardenberg, economista-chefe da entidade, não vê no momento a 

implementação de um programa semelhante. “Não será tão generalizado, 
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mas com renegociações pontuais.” Frisa que a inadimplência teve 

comportamento razoável no 1.º bimestre, reconhece que em março 

piorou e que pode subir. 

 

Orçamento escancara dois ‘ministérios’ (06/04/2021) 

O Estado de S. Paulo 

A votação do Orçamento de 2021 evidenciou a existência de dois 

ministérios da Economia, um formado por técnicos fiéis às regras fiscais e 

outro constituído pela ala disposta a fazer concessões em prol da 

negociação política. A equipe econômica emitiu sinais de que era possível 

acomodar até R$ 16,5 bilhões em emendas parlamentares com cortes 

menores em outras despesas, inclusive obrigatórias, antes de a 

negociação degringolar para a maquiagem e para gastos de interesse 

parlamentar turbinados a R$ 31,3 bilhões. 

A fatura original previa R$ 8,5 bilhões prometidos pela Secretaria de 

Governo em troca de apoio dos parlamentares e da consolidação de uma 

base governista no Parlamento. Outros R$ 8 bilhões foram negociados 

especificamente para votar a PEC emergencial, que daria base legal à 

recriação do auxílio emergencial e continha gatilhos de contenção de 

despesas. A segunda parcela dos recursos financiaria obras de interesse 

dos parlamentares. 

As sinalizações foram dadas apesar de cenários internos do 

Ministério da Economia apontarem para uma insuficiência de R$ 17,5 

bilhões no teto de gastos, a regra que limita o avanço das despesas à 

inflação, indicando a necessidade de cortes em despesas – direção oposta 

do que foi feito pelo Congresso. O valor foi revelado oficialmente em 22 
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de março, mas cenários do fim de fevereiro já apontavam o 

estrangulamento. 

Acusado de contabilidade criativa por subestimar gastos 

obrigatórios com Previdência e subsídios ao crédito rural, o senador 

Marcio Bittar reagiu publicamente e disse que tudo foi feito com o 

conhecimento da Economia. Ontem, foi a vez do presidente do Senado, 

Rodrigo Pacheco (DEMMG), dizer em reunião com o FMI que a discussão 

do Orçamento teve “toda a participação do governo”. 

Em meio às articulações para evitar a desidratação da PEC 

emergencial, restou a fatura de R$ 16,5 bilhões a ser paga no Orçamento. 

O acordo, negociado pelo ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo 

Ramos, com os presidentes da Câmara e do Senado, obteve chancela do 

ministro da Economia, Paulo Guedes. A partir daí, integrantes do alto 

escalão da Economia começaram a “cavar” espaços dentro do Orçamento, 

apesar de os técnicos da “base” da pasta terem documentado no relatório 

a ausência de qualquer gordura. Entraram na mira o abono salarial, o 

seguro-desemprego, o auxílio-doença, a economia esperada com combate 

a fraudes no INSS e a própria reforma da Previdência. O acerto era abrir 

espaço para os R$ 16,5 bilhões com revisões nessas despesas. Nessa ala, 

há a avaliação de que a Secretaria de Orçamento Federal tem sido muito 

conservadora ao estimar que as despesas da Previdência, na verdade, 

deveriam crescer R$ 8,4 bilhões por causa do reajuste maior do salário 

mínimo. Para esse grupo, a incorporação dos impactos mais expressivos 

da reforma e de medidas de combate a fraudes ainda não implementadas 

deixaria essa necessidade de suplementação em até R$ 2,5 bilhões. 

A digital do Ministério da Economia também ficou evidente no 

adiamento do cronograma do abono salarial, feito com base em uma 
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recomendação da CGU. Como os trabalhadores vão receber a nova rodada 

do benefício em janeiro de 2022, e não mais em julho de 2021, restaram 

“livres” R$ 7,4 bilhões no Orçamento, que foram direcionados a emendas 

em vez de serem usados para cobrir o rombo já existente no teto.  

Além da dissonância dentro do Ministério da Economia, a quebra do 

acordo para a votação do Orçamento de 2021 também colocou em pé de 

guerra a Câmara, o Senado e o relator. A interlocutores, Guedes tem dito 

que busca a conciliação em torno do assunto e que está em sintonia com 

Lira e Pacheco, enquanto Bittar não honrou o acordo. Apesar de 

negociadores do governo insistirem que o acordo para “consertar” o 

Orçamento foi fechado no último fim de semana, a negociação deve 

demorar mais e se estender até o prazo para a sanção pelo presidente, 22 

de abril. Guedes já avisou que, além dos R$ 10 bilhões indicados pelo 

relator, é preciso cancelar outros R$ 5 bilhões para manter os termos do 

acordo original. Ontem, técnicos falam na necessidade de o relator 

cancelar até mais: R$ 17 bilhões ao todo. Mesmo com essa medida, a 

equipe econômica precisará fazer um bloqueio adicional entre R$ 15 

bilhões e R$ 20 bilhões no Orçamento após a sanção, para não descumprir 

regras fiscais. 

 

Saneamento RJ: Bilhões, Tráficos e Milícias (06/04/2021) 

Folha de S. Paulo 

A concessão de serviços de água e esgoto do Rio de Janeiro, 

considerado pelo mercado o maior projeto de infraestrutura do país, deve 

ir a leilão no dia 30 de abril. Aos que ganharem cada um dos quatro blocos 

previstos, a vida não será nada fácil.  O projeto. Com outorga mínima de 

R$ 10,6 bilhões, prevê cerca de R$ 30 bilhões em investimentos para 
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atender 13 milhões de pessoas. Cada bloco foi distribuído pelo conceito 

de "filé e osso", incluindo áreas de maior densidade populacional e outras 

que exigirão maior investimento, que oferecem receita menor.  

Estudos calculam que os investimentos vão gerar impacto 

econômico de R$ 47 bilhões, e geração direta e indireta de 402 mil 

empregos.  Além de um cenário de insegurança hídrica que seguidamente 

compromete o fornecimento no estado, os concessionários terão de lidar 

com altos índices de inadimplência e perdas. Terão de lidar, ainda, com 

grupos armados de traficantes e milicianos em diversas regiões incluídas 

no programa. Levantamento do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos 

da UFF (Universidade Federal Fluminense) revela que 57,4% da população 

da região metropolitana do Rio vive em territórios controlados por alguma 

organização criminosa, o que dificulta a prestação de serviços públicos 

como fornecimento de luz ou de gás natural. Só na energia, em 2019, 45% 

da eletricidade injetada na rede de distribuição do estado do Rio deixou 

de ser faturada pelas distribuidoras, desviada principalmente por "gatos" 

na rede. 

 

Guedes cobra rapidez na reforma administrativa (06/04/2021) 

O Estado de S. Paulo 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, ameaçou ontem com uma 

reforma administrativa mais dura no futuro caso o projeto já enviado pelo 

governo ao Congresso não seja aprovado no curto prazo. A proposta 

modifica a forma como os servidores são contratados, promovidos e 

demitidos. “Estamos colocando parâmetros parecidos com os do resto do 

mundo. Seria um erro muito grande atrasar essa reforma agora, porque, 

quanto mais para o futuro a reforma administrativa ficar, mais dura ela vai 
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ser. Se deixar para outro governo lá na frente, ele será muito mais duro”, 

disse ele, em videoconferência promovida pela XP Investimentos. 

Guedes repetiu que confia na aprovação de reformas estruturais 

ainda em 2021. “Acho que o Congresso está pensando nesse tempo. A 

administrativa é candidata natural e é mais fácil que a tributária. Mas seria 

muito bom ver as duas reformas aprovadas até o fim do ano”, afirmou. 

Depois de meses de hesitação do presidente Bolsonaro, a PEC da reforma 

administrativa foi enviada ao Congresso em setembro de 2020. A proposta 

acaba com a estabilidade para parte dos novos servidores. A estabilidade 

dos servidores que já ingressaram no serviço público continua nos 

mesmos termos da Constituição atual. Mesmo se aprovada, ainda 

depende de regulamentação. 

A proposta tem sido criticada por não atacar o problema das 

desigualdades no setor público e manter privilégios para a elite do 

funcionalismo, sobretudo, do Judiciário. Mais uma vez, Guedes considerou 

não ser razoável que as novas regras atinjam os servidores que já estão na 

ativa. “Acho que as leis devem ser prospectivas e aplicadas daquele 

momento para frente.” 

O relator da admissibilidade da reforma administrativa na Comissão 

de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, deputado Darci de Mattos, 

disse que não há risco de a reforma ser “engavetada” na CCJ. “Houve essa 

orientação do presidente Arthur Lira, no sentido que a gente concentre as 

energias maiores na pandemia. Isso não significa engavetar a reforma. 

Longe disso”, afirmou. Segundo o parlamentar, a reforma é urgente 

“porque há um colapso no serviço público”. O deputado disse que já 

consolidou uma maioria para aprovar a PEC até no plenário da Casa. Mas 

lembra que a votação das reformas precisa ser feita este ano, já que, no 
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próximo, haverá eleição, inviabilizando pautas polêmicas. Nas contas dele, 

hoje há 350 deputados favoráveis à reforma administrativa – o mínimo 

exigido para mudar a Constituição são 308 votos, em dois turnos. Só que o 

adiamento da entrega do relatório voltou a ligar o sinal amarelo entre os 

defensores do assunto. O problema é que, assim como na tributária, a 

discussão sobre a reforma administrativa é sempre vista com um pé atrás 

no Congresso. Historicamente, as reformas enfrentam grande resistência 

e têm dificuldade em produzir consenso em torno do seu conteúdo. 

Mattos lembra que, para tentar dobrar esses obstáculos, Bolsonaro 

decidiu excluir os atuais servidores das mudanças propostas. 
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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 

(06/04/2021)


