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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
11 DE MAIO DE 2021 

 

Dívida cresce, mas inadimplência diminui 
Broadcast 

As famílias estão conseguindo adaptar-se de maneira bastante satisfatória, do 

ponto de vista financeiro, às restrições impostas pela pandemia sobre seus 

orçamentos. Ao mesmo tempo que contraem dívidas para aumentar, ainda que em 

ritmo moderado, sua capacidade de consumo, previnem-se para dificuldades futuras, 

procurando cumprir com mais rigor os compromissos já assumidos. É o que se pode 

concluir do fato de, em abril, o número de famílias endividadas ter alcançado o 

recorde histórico (igualando o resultado de agosto de 2020). Também em abril, pelo 

oitavo mês consecutivo, diminuiu o porcentual daquelas com dívidas em atraso. A 

pesquisa Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada 

mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), constatou que a fatia 

de brasileiros com dívidas alcançou 67,5% do total em abril, com aumento de 0,2 

ponto porcentual em relação a março. É a quinta alta mensal consecutiva, com o que o 

resultado de abril igualou o recorde de agosto e ficou 0,9 ponto porcentual acima do 

de um ano antes. 

Mais dispostas a tomar empréstimos, as famílias estão também mais rigorosas 

no controle de dívidas anteriores. Pelo oitavo mês consecutivo, mostra a pesquisa, o 

porcentual de famílias com dívidas em atraso caiu em abril, para 24,2%, 1,1 ponto 

abaixo do resultado de abril de 2020. Nas famílias com renda de até 10 salários 

mínimos, a queda foi de 27,2% em março para 26,9% em abril. “Com a perda e o 

comprometimento da renda, os consumidores de menor poder aquisitivo precisaram 

se reorganizar para fechar as contas”, avalia a responsável pelo estudo, Izis Ferreira. 

Também caiu, entre março e abril, o porcentual de famílias que dizem não ter 

condições de pagar contas ou dívidas e que, por isso, continuarão inadimplentes. Em 

abril, 10,4% se disseram nessa situação. 
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O aumento das famílias endividadas já era previsto, tanto pela tendência 

observada nos meses anteriores como pelo impacto da pandemia na renda dos 

consumidores. “Mesmo com as dificuldades, a população média tem conseguido 

manter um nível de consumo, graças ao mercado de trabalho, mas tem usado mais o 

crédito”, observou o presidente da CNC, José Roberto Trados. Vacinação em massa, e 

mais rápida, é a receita para acelerar a recuperação. 

 

XP se posiciona em eventual venda do Credit no Brasil 
Broadcast 

Entre os vários sonhos que movem os negócios da XP e a levaram à posição 

dominante no universo das plataformas de investimento, tem mais um: ficar com a 

unidade brasileira do Credit Suisse. Com a percepção de que a instituição suíça poderá 

ter de vender ativos, após o rombo de mais de US$ 5 bilhões por causa do caso 

Archegos, a XP se posiciona para um eventual namoro diretamente com a matriz, 

ainda que muitos acreditem haver pouca razão para uma tacada dessas. A XP já tem 

licença bancária e uma estrutura de custódia em andamento. No entanto, o Credit, 

que está desde 1959 no Brasil, é uma das mais tradicionais gestoras de fortunas no 

País, nicho de mercado altamente cobiçado pelos concorrentes e dentro do qual a XP 

tem crescido. O Credit entrou no radar do mercado financeiro após sofrer dois grandes 

golpes financeiros por apostas erradas junto às gestoras Archegos Capital 

Management e a Greensill Capital. Os prejuízos abalaram o banco, colocando em 

xeque a sobrevivência de nomes de peso da diretoria da instituição e na mira de 

investigação da Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro da Suíça (FINMA). 

O Archegos, family office de Bill Hwang, investidor de Wall Street que operava 

alavancado, entrou em colapso no fim de março. O Credit seria, entre os bancos que 

emprestaram dinheiro ao fundo, o mais exposto. Dado os mais de US$ 5 bilhões de 

prejuízos com o Archegos, o Credit já tomou dinheiro emprestado, o que faz 

especialistas cravarem que o banco suíço perseguirá a vendas de alguns de seus ativos. 
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Irregularidades nas demonstrações financeiras de 2020 
Broadcast 

Cinco das principais companhias abertas do País publicaram demonstrações 

financeiras de 2020 com alguma observação, por parte dos auditores, relacionada a 

casos de corrupção. A operadora de concessões de infraestrutura CCR foi a única que 

trouxe uma “ressalva” no documento. A Braskem, a concessionária Ecorodovias, o 

frigorífico JBS e a fabricante de medicamentos Hypera tiveram observações mais 

brandas em seus informes, conforme levantamento do especialista em governança 

corporativa Renato Chaves, ex-diretor da Previ. 

Para Chaves, falta um padrão das auditorias independentes ao tratar de 

corrupção nas demonstrações financeiras. “Por que os auditores têm visão diferente 

sobre o mesmo tema?”, pergunta o especialista, após lembrar que os casos têm 

semelhanças entre si. 

 

China busca liderança em carros elétricos 
O Estado de S. Paulo 

A Xpeng Motors, uma startup chinesa de carros elétricos, recentemente abriu 

uma grande fábrica de montagem no sudeste da China e está construindo uma 

subsidiária nas proximidades. A empresa anunciou ainda planos para uma terceira 

planta industrial. A Zhejiang Geely, dona da Volvo, inaugurou uma enorme fábrica de 

carros elétricos no leste da China no mês passado, rivalizando em tamanho com 

algumas das maiores montadoras do mundo. 

A China está construindo fábricas de carros elétricos quase tão rápido quanto 

todo o resto do mundo junto. As montadoras chinesas vêm usando os bilhões que 

arrecadaram com investidores internacionais e autoridades locais para superar as 

montadoras já estabelecidas no mercado. Mas o sucesso não é garantido. Entre os 

players se encontram startups, fabricantes de eletrônicos e outros novatos na indústria 

automobilística. Eles apostam que os motoristas na China e em outros lugares estarão 

dispostos a gastar US$ 40 mil ou mais por marcas das quais nunca ouviram falar. As 

montadoras chinesas admitem que a experiência dá às empresas estabelecidas 

(11/05/2021)
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algumas vantagens. Mas insistem que seus planos darão certo. “Temos força de 

vontade e paciência”, disse He Xiaopeng, presidente e executivo-chefe da Xpeng.  

A indústria chinesa ganhou tração. A China produzirá mais de 8 milhões de 

carros elétricos por ano até 2028, estima a LMC Automotive, uma empresa global de 

dados, em comparação com 1 milhão no ano passado. A Europa está a caminho de 

fabricar 5,7 milhões de carros totalmente elétricos até essa data. A General Motors e 

outras montadoras americanas têm planos para alcançá-la. Em abril, o presidente Joe 

Biden pediu aos Estados Unidos que intensificassem seus esforços com veículos 

elétricos. Durante visita virtual a uma fábrica de ônibus elétricos na Carolina do Sul, ele 

alertou: “No momento, estamos muito atrás da China”. As montadoras americanas 

estão caminhando para produzir apenas 1,4 milhão de carros elétricos por ano até 

2028, de acordo com a LMC, em comparação com 410 mil no ano passado. 

As montadoras globais estão ajudando na liderança da China. A Volkswagen 

recentemente começou a construir sua terceira fábrica chinesa, projetada para 

produzir carros elétricos. A China já possui a infraestrutura para os carros elétricos, 

graças a uma implantação nacional apoiada pelo governo de mais de 800 mil estações 

de recarga públicas. É quase o dobro do resto do mundo, embora os motoristas dos 

Estados Unidos – que são mais propensos a morar em domicílios unifamiliares – 

possam conectar seus carros em casa com mais facilidade. 

Com uma implantação de estações de recarga mais lenta fora da China, as 

montadoras de outros países planejam continuar construindo alguns carros híbridos 

por mais alguns anos. Mas o mercado de carros totalmente elétricos já é maior do que 

o de híbridos, e a liderança dos carros elétricos está se ampliando rapidamente. 

Montadoras como a GM planejam eliminar os motores a gasolina e diesel nos 

próximos 15 anos. 

Para os novos carros chineses, o reconhecimento do nome será um grande 

desafio. As marcas são desconhecidas até mesmo para os motoristas chineses. Em ruas 

cheias de Buick, Volkswagen e Mercedes-Benz, esses carros novos ainda têm 

dificuldade de se destacar. 
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Modelos devem atrair investimentos de até US$ 200 bi no 

mundo 
O Estado de S. Paulo 

As principais montadoras globais anunciaram até agora aportes de US$ 200 

bilhões no desenvolvimento e produção de veículos elétricos na Ásia, Europa e 

América do Norte. A conta é da consultoria KPMG internacional, que considera o valor 

“um tsunami de investimentos” previsto para um segmento que, hoje, corresponde a 

5% das vendas mundiais. As fabricantes são Volkswagen, BMW, General Motors, 

Daimler/Mercedes-Benz, Ford, Hyundai, Tesla, Fiat/Chrysler e Toyota. 

Nos próximos três anos, está previsto o lançamento de 250 modelos 100% 

elétricos. “Essa é a fotografia de agora, mas outros serão anunciados”, prevê Ricardo 

Bacellar, líder da área automotiva da KPMG no Brasil. 

Em 2020, foram vendidos globalmente 3,1 milhões de carros elétricos, ante 2 

milhões em 2019, segundo a International Energy Agency (IEA). No Brasil, foram 

apenas 801 unidades (e 18,9 mil híbridos). No mundo, há uma frota de cerca de 10 

milhões de automóveis elétricos e 1 milhão de caminhões e ônibus. O mercado vai 

manter significativa frota de carros a combustão por um longo período. “Vamos 

vivenciar uma frota diversificada”, diz Bacellar. Carros elétricos, híbridos, a célula de 

combustível e a combustão vão dividir fatias mais ou menos iguais no bolo em cerca de 

20 anos. Ele reforça que o processo de transformação da matriz energética terá de 

levar em consideração a visão regional e a aplicação do produto em cada país. 

As várias opções vão gerar impacto na cadeia de fornecedores, que terá de se 

preocupar com peças para diferentes tipos de motorização. Para Dan Iochpe, 

presidente do Sindipeças, algumas empresas continuarão produzindo peças só para 

veículos a combustão, outras vão transitar entre as diferentes opções de mobilidade e 

outras serão vocacionadas aos componentes para os elétricos. Na opinião do 

presidente da ZF América do Sul, Carlos Delich, “será uma situação de alta 

complexidade e de revisão de estratégia de investimentos”. A ZF tem um dos maiores 
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algumas vantagens. Mas insistem que seus planos darão certo. “Temos força de 

vontade e paciência”, disse He Xiaopeng, presidente e executivo-chefe da Xpeng.  

A indústria chinesa ganhou tração. A China produzirá mais de 8 milhões de 

carros elétricos por ano até 2028, estima a LMC Automotive, uma empresa global de 

dados, em comparação com 1 milhão no ano passado. A Europa está a caminho de 

fabricar 5,7 milhões de carros totalmente elétricos até essa data. A General Motors e 

outras montadoras americanas têm planos para alcançá-la. Em abril, o presidente Joe 

Biden pediu aos Estados Unidos que intensificassem seus esforços com veículos 

elétricos. Durante visita virtual a uma fábrica de ônibus elétricos na Carolina do Sul, ele 

alertou: “No momento, estamos muito atrás da China”. As montadoras americanas 

estão caminhando para produzir apenas 1,4 milhão de carros elétricos por ano até 

2028, de acordo com a LMC, em comparação com 410 mil no ano passado. 

As montadoras globais estão ajudando na liderança da China. A Volkswagen 

recentemente começou a construir sua terceira fábrica chinesa, projetada para 

produzir carros elétricos. A China já possui a infraestrutura para os carros elétricos, 

graças a uma implantação nacional apoiada pelo governo de mais de 800 mil estações 

de recarga públicas. É quase o dobro do resto do mundo, embora os motoristas dos 

Estados Unidos – que são mais propensos a morar em domicílios unifamiliares – 

possam conectar seus carros em casa com mais facilidade. 

Com uma implantação de estações de recarga mais lenta fora da China, as 

montadoras de outros países planejam continuar construindo alguns carros híbridos 

por mais alguns anos. Mas o mercado de carros totalmente elétricos já é maior do que 

o de híbridos, e a liderança dos carros elétricos está se ampliando rapidamente. 

Montadoras como a GM planejam eliminar os motores a gasolina e diesel nos 

próximos 15 anos. 

Para os novos carros chineses, o reconhecimento do nome será um grande 

desafio. As marcas são desconhecidas até mesmo para os motoristas chineses. Em ruas 

cheias de Buick, Volkswagen e Mercedes-Benz, esses carros novos ainda têm 

dificuldade de se destacar. 
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Modelos devem atrair investimentos de até US$ 200 bi no 

mundo 
O Estado de S. Paulo 

As principais montadoras globais anunciaram até agora aportes de US$ 200 

bilhões no desenvolvimento e produção de veículos elétricos na Ásia, Europa e 

América do Norte. A conta é da consultoria KPMG internacional, que considera o valor 

“um tsunami de investimentos” previsto para um segmento que, hoje, corresponde a 

5% das vendas mundiais. As fabricantes são Volkswagen, BMW, General Motors, 

Daimler/Mercedes-Benz, Ford, Hyundai, Tesla, Fiat/Chrysler e Toyota. 

Nos próximos três anos, está previsto o lançamento de 250 modelos 100% 

elétricos. “Essa é a fotografia de agora, mas outros serão anunciados”, prevê Ricardo 

Bacellar, líder da área automotiva da KPMG no Brasil. 

Em 2020, foram vendidos globalmente 3,1 milhões de carros elétricos, ante 2 

milhões em 2019, segundo a International Energy Agency (IEA). No Brasil, foram 

apenas 801 unidades (e 18,9 mil híbridos). No mundo, há uma frota de cerca de 10 

milhões de automóveis elétricos e 1 milhão de caminhões e ônibus. O mercado vai 

manter significativa frota de carros a combustão por um longo período. “Vamos 

vivenciar uma frota diversificada”, diz Bacellar. Carros elétricos, híbridos, a célula de 

combustível e a combustão vão dividir fatias mais ou menos iguais no bolo em cerca de 

20 anos. Ele reforça que o processo de transformação da matriz energética terá de 

levar em consideração a visão regional e a aplicação do produto em cada país. 

As várias opções vão gerar impacto na cadeia de fornecedores, que terá de se 

preocupar com peças para diferentes tipos de motorização. Para Dan Iochpe, 

presidente do Sindipeças, algumas empresas continuarão produzindo peças só para 

veículos a combustão, outras vão transitar entre as diferentes opções de mobilidade e 

outras serão vocacionadas aos componentes para os elétricos. Na opinião do 

presidente da ZF América do Sul, Carlos Delich, “será uma situação de alta 

complexidade e de revisão de estratégia de investimentos”. A ZF tem um dos maiores 
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portfólios da indústria e muitas das suas tecnologias são aplicadas tanto em veículos a 

combustão como em elétricos e híbridos. 

O presidente da Volkswagen América do Sul, Pablo Di Si, confirma seis 

lançamentos de elétricos e híbridos plug-in para a região até 2023, todos importados. 

No mundo, serão 70 novos modelos e o grupo alemão é o que tem o maior volume de 

investimentos anunciado, de US$ 42 bilhões em elétricos e US$ 13 bilhões em versões 

híbridas. Para a VW, no Brasil a transição vai demorar mais porque há etanol e 

biocombustível. “Somos um dos países mais eficientes ecologicamente”, afirma Di Si. A 

empresa discute com governos, entidades, usinas e universidades o desenvolvimento 

de tecnologia baseada no etanol para gerar eletricidade em carros elétricos e a célula 

de combustível. 

 

Como o Google quer lidar com a fadiga de videochamadas 
O Estado de S. Paulo 

Um dos principais fenômenos do período de isolamento social é a “fadiga de 

Zoom”, nome dado ao cansaço excessivo provocado por chamadas de vídeo. Embora o 

problema leve o nome de um concorrente, essa foi uma questão que o Google 

precisou enfrentar também no último ano, no desenvolvimento do Google Meet, sua 

ferramenta de videochamadas. 

“Internamente, chamamos o problema de fadiga de reunião (do inglês, meeting 

fatigue)”, conta Dave Citron, diretor de produto do Google Meet. “Em nossos estudos, 

detectamos que o problema é real. Ele normalmente está associado a situações de 

trabalho ou de escola”, contou ele. O executivo citou que os usuários da plataforma da 

empresa relataram cansaço ao ficarem expostos à própria imagem. É uma conclusão 

parecida com a de uma pesquisa da Universidade Stanford publicada no fim de 

fevereiro – entre os quatro motivos listados pelo estudo acadêmico estava a alta 

exposição à própria imagem. Posteriormente, um novo estudo de Stanford mostrou 

que mulheres sofrem mais com problema. 

Com as pesquisas debaixo do braço, o Google decidiu renovar o design do 

Google Meet. Agora, o usuário poderá redimensionar a janelinha onde aparece seu 

próprio rosto. Será possível esconder a própria imagem sem deixar de mostrá-la para 

(11/05/2021)
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os envolvidos na conversa. Outras opções serão reposicionar ou diminuir o tamanho 

da janela, permitindo o foco em outros conteúdos ou contatos. As mudanças foram 

implementadas na semana passada. 

“Percebemos também que parte do cansaço está atrelada à monotonia, por 

isso acrescentamos também fundos animados, que permitem aumentar a 

descontração”, explicou Citron. Esse não é um quesito apontado pelo estudo de 

Stanford, mas o Google acredita que as animações podem ajudar. De fato, algumas 

coisas não podem ser consertadas pela tecnologia. O diretor de Google Meet 

enumerou algumas de suas estratégias pessoais para fugir do problema. “Reservo 

pausas para levantar e tomar água. Também reservo momentos na agenda para não 

realizar chamadas e ficar quieto com outras atividades”, disse ele. 

As mudanças no design mirando o comportamento de usuários parecem 

detalhes, mas se tornaram fundamentais para o Google Meet. A plataforma, que antes 

era apenas uma ferramenta do pacote corporativo, assim como planilhas.  

“Detectamos que a fadiga de videochamada é um problema real. Ele está associado a 

situações de trabalho ou de ensino.” Com o home office e a educação a distância, ela 

se tornou um dos principais produtos do Google. Isso, claro, foi um movimento que 

aqueceu todo o mercado. O Zoom registrou crescimento de 370% no quarto trimestre 

de 2020, em relação ao mesmo período em 2019. Rivais do mundo corporativo, como 

Microsoft e Cisco, passaram a fazer investimentos no setor. E serviços voltados para o 

consumidor final, como o WhatsApp, registraram aumento de videochamadas. 

Para não ficar para trás, o Google abriu o Meet – há um ano, a ferramenta, que 

antes era exclusiva do mundo corporativo, ficou gratuita. Deu resultado: no primeiro 

ano, o uso do Google Meet foi multiplicado por 20 só no Brasil. Desde janeiro, o 

crescimento é de 275%. 

O aumento do fluxo foi global, o que forçou o Google também a se reorganizar 

internamente. Citron diz que a sua equipe quadruplicou. Foram absorvidas em uma 

única equipe todos os projetos do Google que envolviam videochamadas. Os 

engenheiros do Google Duo, um app de videochamadas que nunca conseguiu rivalizar 

com WhatsApp, foram deslocados para trabalhar no Meet. Mesmo com o fim da 

pandemia, a projeção para o futuro é que as videochamadas não devem cair. “Estamos 
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monitorando países que já estão abrindo e a taxa de uso permanece alta quando 

comparada com os números de antes da pandemia”, disse. 

Um outro problema detectado com o alto volume de videochamadas, porém, 

parece sem solução: a necessidade de baixar e usar programas diferentes para falar 

com pessoas diferentes. “A indústria precisaria trabalhar num padrão de comunicação 

entre plataformas”.  

 

Empresas brasileiras fazem fila para entrar no Nasdaq 
O Globo 

Cada vez mais empresas, da educação à gestão de recursos, decidem abrir 

capital na Nasdaq, bolsa americana voltada para empresas de tecnologia. Ser 

tecnologia facilita o acesso aos investimentos: onze empresas que escolheram esse 

caminho arrecadaram 8,46 bilhões. É crescente o número de empresas brasileiras que 

abrem capital na Bolsa de Valores - foram 28 em 2020 e 24 neste ano. Eles estão 

oferecendo ações na Nasdaq Stock Exchange, a segunda maior do mundo em volume. 

Negócios em diversos setores, como educação e gestão de recursos financeiros, têm 

sido, em comum, listada como empresas de tecnologia, o que lhes garante acesso a 

um universo de investidores muito maior que o brasileiro. Em nome desta 

oportunidade, todos querem ser technos USA.  A Nasdaq movimenta, por dia, US 262 

bilhões em ações de quase 3.000 empresas. Nab aB 3, o movimento do Rio gira em 

torno de R$ 31 bilhões (ou US$6,6 bilhões), e cerca de 400 empresas estão listadas. De 

lá para cá, pelo menos 11 empresas daqui migraram para a Nasdaq, entre elas XP Inc., 

Fintechs Stone e PagSeguro e Afya Educacional. Juntos, eles levantaram US $ 8,46 

bilhões na American Stock Exchange. 

 O número de investidores nos EUA é o maior do mundo e eles já têm visão de 

longo prazo. É esse universo que as empresas brasileiras que abrem capital nos 

Estados Unidos buscam acessar”, diz Guilherme Zanin, estrategista da Avenue 

Securities, corretora com sede em Miami. A última empresa a indicar que está 

buscando esse caminho foi a Americanas. Há duas semanas, ao anunciar a 

incorporação da rede de lojas pela até então controlada B2W, dona dos sites 

Submarino e Shoptime, o grupo apresentou o plano de listar sua controladora na 

(11/05/2021)
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Nasdaq ou na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Também online estão duas 

empresas de educação, Eleva e Maple Bear, e a mídia de pagamento PicPay, cujos IPOs 

devem acontecer entre 2021 e 2022. 

Com investidores especializados em tecnologia e dispostos a correr riscos em 

suas carteiras de investimentos para ter um retorno melhor do que os juros dos títulos 

norte-americanos (estão entre zero e 0,25% ao ano), o mercado de ações norte-

americano tende a avaliar melhor as empresas brasileiras que tomam seus tese de 

negócios lá, explica Max Bohm, analista da Empiricus. As empresas tendem a ser 

avaliadas no Nasdaq por entre 20 e 30 vezes o seu Ebitda (lucro antes dos impostos, 

depreciação e amortização), calculam os analistas. Isso porque o foco do investimento 

em tec no longo prazo. No Brasil, onde matérias-primas e empresas bancárias 

predominam no período de negociação, e poucas empresas de tecnologia, a avaliação 

tende a ser mais conservadora: em torno de dez vezes o Ebitda. - Nossa arrecadação 

de fundos inicial nos alcançou. 300 milhões, superando a meta inicial de 2.269 milhões.  

 

Com a pandemia, nosso negócio mais do que dobrou de 

tamanho’  
O Estado de S. Paulo 

Na contramão da crise provocada pela pandemia da covid-19, a Ecoquest, 

especializada em desinfecção do ar, deu um salto. No primeiro trimestre, mais que 

dobrou as áreas desinfectadas, triplicou o total de clientes ativos e expandiu em 89% o 

faturamento ante o mesmo período de 2020. “A pandemia trouxe luz à necessidade de 

controle de qualidade do ar”, afirma o presidente da empresa, Henrique Cury. A 

tecnologia usada para desinfectar o ar – células fotocatalíticas colocadas em dutos de 

ar condicionado – mostrou-se eficiente para inativar o novo coronavírus. Resultado: a 

empresa, antes procurada para eliminar odores de ambientes, agora presta serviços 

para certificar a qualidade microbiológica do ar. 

Como a pandemia mudou o negócio?  

Antes, a gente trabalhava mais a parte do odor, não tanto a questão 

microbiológica, que ficava mais restrita a hospitais e empresas multinacionais. Hoje, 

(11/05/2021)
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abrimos o leque para vários outros segmentos e aumentamos os serviços em que já 

estávamos. Em hotéis, o nosso serviço era para resolver a questão de cheiro nos 

quartos. Agora, no Hilton, do Morumbi, instalamos nosso sistema em todas as 

dependências. Começamos atuar também em bancos, shoppings, academias de 

ginástica, indústria farmacêutica e alimentícia. Com a pandemia o nosso negócio mais 

que dobrou de tamanho e 90% foi direcionado à prevenção da covid-19. 

• Houve adaptação de tecnologia por causa do coronavírus? 

Assim que começou a pandemia, fizemos vários testes nos Estados Unidos para 

verificar a tecnologia que usamos para eliminar o coronavírus e ela foi aprovada pelo 

FDA (agência de saúde do governo americano). O gás peróxido de hidrogênio que 

jogamos no ambiente inativa o vírus em minutos. Com a certificação, a nossa 

participação em hospitais aumentou, principalmente em enfermarias, UTIS, centros 

cirúrgicos e pronto socorros. 

• Há planos de adaptar o produto para uso doméstico? 

Já há produtos residenciais usando essa tecnologia nos EUA, mas ainda não 

formatamos para o Brasil. Estamos conversando com uma grande distribuidora de 

produtos residenciais. A tecnologia é a mesma, mas o produto precisa ser adaptado.  

• A Ecoquest vende o produto? 

Não. Nós desenhamos uma solução para monitorar a qualidade do ar. Temos 

24 funcionários, a maioria engenheiros. Eles fazem o projeto para desinfecção e 

acompanham os resultados. 

 

Pandemia acentuou contrastes econômicos entre setores 
O Estado de S. Paulo 

Os efeitos desiguais da pandemia sobre os diferentes setores da economia 

resultam em histórias com enredos praticamente opostos em relatos de empresários. 

A maioria dos negócios do País está no setor de serviços e foi diretamente atingida 

pelas restrições ao contato social. Mas há também histórias de sucesso e crescimento 

em serviços ligados à tecnologia ou em setores como o agronegócio e a mineração, 

voltados às exportações. 

(11/05/2021)
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Quando a covid-19 se abateu sobre a economia, as casas do grupo Turn The 

Table – como o bar O Pasquim e a Vero! Coquetelaria – vinham de um crescimento de 

18% no faturamento do primeiro bimestre de 2020, ante o início de 2019, lembra 

Humberto Munhoz, sócio da empresa. No fim das contas, porém, o faturamento 

tombou cerca de 60% no ano passado. A sangria continua este ano. A receita dos 

quatro primeiros meses já foi em torno de 50% abaixo de igual período de 2020. O 

setor de bares e restaurantes é um dos mais atingidos pela pandemia. Segundo a 

Abrasel, cerca de 350 mil bares e restaurantes encerraram atividades no País nos 12 

meses encerrados em abril – 50 mil fecharam apenas no primeiro trimestre de 2021. 

Cerca de 1 milhão de empregos foram cortados. 

A gestão disciplinada também ajudou a Club Fisio, rede de clínicas de 

fisioterapia de São Paulo. Em 2020, a empresa demitiu 12 funcionários e viu seu 

faturamento tombar 30%. Isso depois de um início de 2020 promissor, com planos de 

abertura da quarta unidade, diz o sócio Raphael Baptista de Camargo. Nos primeiros 

meses de pandemia, a Club Fisio renegociou ou cortou gastos fixos, como a 

mensalidade de TV a cabo, os honorários do contador e o aluguel. Com o passar do 

tempo, as atividades foram sendo retomadas, e a rede conseguiu recontratar três 

profissionais em 2020. Agora, vem enfrentando melhor a segunda onda da pandemia. 

Inaugurou a quarta filial em janeiro e voltou a contratar, incluindo três fisioterapeutas. 

Se negócios que requerem contato pessoal sofreram mais, serviços baseados 

em tecnologia aproveitaram o período para crescer. O setor financeiro como um todo 

conseguiu crescer em 2020. A corretora Ativa Investimentos viu a receita saltar em 

83% no acumulado em 12 meses até março. Para dar conta do crescimento, contratou 

52 funcionários durante a pandemia, diz Sylvio Fleury, diretor de relações com o 

mercado. Uma mudança estrutural ajudou esse movimento: os juros básicos da 

economia chegaram a 2% em 2020, patamar mínimo histórico. Apesar das recentes 

altas na Selic, o porcentual segue baixo, em 3,5% ao ano. Isso obriga investidores a 

buscar alternativas de maior rentabilidade, e muitos recorreram às corretoras e 

plataformas independentes. No primeiro trimestre de 2021, o número de pessoas 

físicas na Bolsa atingiu 3,5 milhões, ante 1,7 milhão em 2019. 
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Os serviços imobiliários também fecharam no azul em 2020. A Block Imóveis, 

administradora que atua na zona oeste do Rio, havia começado 2020 “muito bem”, 

segundo um dos diretores, André Toledo. Até que a pandemia “veio como um balde de 

água fria”, diz ele. “Mas, para a nossa surpresa, mesmo em março e abril, trabalhando 

em home office, fizemos vendas. Em maio, o negócio começou a voltar à normalidade. 

Em junho e julho, as vendas começaram a aumentar muito”, afirma Toledo. A 

imobiliária contratou cinco funcionários e oito corretores. As vendas deste início de 

ano estão 30% acima das registradas no início de 2020. Para Toledo, a queda da taxa 

do crédito imobiliário também ajuda a impulsionar os negócios. 

 

EUA abraçam ‘novo consenso’, mas resto do mundo desconfia 
O Estado de S. Paulo 

Apesar de instituições como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco 

Mundial defenderem hoje políticas econômicas mais expansionistas, a ideia ainda está 

muito longe de ter o alcance que o antigo Consenso de Washington teve, admite o 

comentarista do Financial Times, Martin Sandbu. Nos anos 1990, o Consenso surgiu 

como um pacote de políticas econômicas que pregavam sobretudo a austeridade 

como fórmula de crescimento. Agora, porém, os organismos internacionais passaram a 

repensar essa fórmula. 

“Certamente isso não está bem estabelecido. As instituições internacionais e o 

governo dos EUA estão muito à frente nessa curva. Não vejo outros lugares em que 

essas ideias foram realmente abraçadas. É algo muito único sobre como Biden, Janet 

Yellen (secretária do Tesouro americano) e Jerome Powel (presidente do FED), no topo 

da economia mais importante do mundo, estão pensando as coisas.” Sandbu destaca 

que há, sim, outros movimentos nessa direção, porém em estágio mais incipiente. “No 

Reino Unido, mesmo antes da pandemia, o partido de Boris Johnson vinha sendo 

expansionista”, afirma. “As coisas estão avançando um pouco em cada lugar. Mas só 

porque Washington está fazendo isso, você tem de levar a sério, porque ainda é o 

lugar mais importante do mundo para a criação de políticas públicas.” 

Segundo o economista, na Alemanha, onde a academia tem uma tradição 

conservadora e ortodoxa, economistas começam a argumentar na direção de uma 

(11/05/2021)
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menor preocupação com endividamento. “Há um debate sobre as regras de dívida da 

Constituição alemã. Isso vai se tornar importante na eleição no fim do ano. Mas as 

mudanças levam tempo.” 

Sandbu lembra que, para o economista que cunhou o termo “Consenso de 

Washington”, John Williamson, as políticas a serem adotadas previam austeridade, 

mas também financiamento em áreas como saúde e educação. “O que normalmente 

pensamos sobre o Consenso é um conjunto de políticas muito neoliberais. As políticas 

de Williamson eram mais diversificadas. As críticas que surgiram ao Consenso foram 

em termos de como o FMI e o Banco Mundial deram conselhos nos anos 90: reformas 

estruturais que na prática forçaram países a cortar gastos sociais”, diz. 

Coincidentemente, Williamson morreu no último mês de março, no mesmo dia em que 

Sandbu publicou seu artigo sobre o “novo Consenso de Washington”. 

Assessoria de Comunicação - Sedet
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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$)   -318,8 (12º) -           7.907,8        Jan-Mar/2021 
Estoque do Volume de Crédito  87,76 BI       4,05 TRI         Fev/2021 
                                INFLAÇÃO RMF  NORDESTE       BRASIL         PERÍODO 
Meta - -     3,75        2021 
IPCA (Acumulado no Ano) 2,59       2,05        03/2021  
Fonte: Banco Central, ME e IBGE 
     

MERCADO DE TRABALHO 
INDICADOR/REGIÃO               CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

Contratações 83.592      417.451 3.269.417 Jan-Fev2021 
Demissões 63.381      350.016 2.609.637 Jan-Fev/2021 
Saldo de Empregos Gerados 20.211       67.435 659.780 Jan-Fev/2021 
          
Desocupação (%) 14,4         17,2 13,9 4 TRI 2020 
Nível de Ocupação (%) 42,8         41,6 48,9 4 TRI 2020 
          
População em Idade de Trabalhar            7.620 (100%)     46.767 (100%)  176.362(100%)  4 TRI 2020  
    Força de Trabalho (mil)       3.808 (50%)    23.484 (50%) 100.104 (57%) 4 TRI 2020 
       Ocupada (mil)             3.260      19.455     86.179 4 TRI 2020 
       Desocupada (mil)                548        4.029     13.925 4 TRI 2020 
   Fora da Força de Trabalho (mil)      3.812 (50%)    23.283 (50%) 76.258 (43%) 4 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 
Mar Até Mar 

  17.214.859 18.096.308 15.930.483 1.870.488 4.964.356 
                   Fonte: CIPP 


