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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
25 DE MAIO DE 2021 
 

BC prepara lançamento do real digital 
O Estado de S. Paulo 

O Banco Central divulgou ontem as diretrizes gerais para o lançamento nos 

próximos anos do “real digital”, uma moeda virtual que promete baratear operações 

de pagamento e ampliar as possibilidades de transações, inclusive no varejo. O BC 

planeja ouvir sugestões da sociedade nos próximos meses e lançar a nova moeda em 

dois ou três anos. 

O “real digital” surge como concorrente para as criptomoedas, como o bitcoin. 

A diferença é que ele será uma divisa com lastro na própria moeda – ou seja, o real –, 

enquanto o bitcoin não possui lastro. Outra diferença é que o “real digital” estará 

dentro de um banco e as transações financeiras ocorrerão por intermédio do sistema 

bancário. Não será possível fazer transferências e pagamentos diretamente entre duas 

pessoas, sem passar pelo sistema bancário, como ocorre com criptomoedas. Com isso, 

o BC busca reduzir as chances de o “real digital” ser utilizado em atividades criminosas, 

como lavagem de dinheiro e remessas ilegais. 

Segundo o coordenador dos trabalhos sobre a moeda digital do Banco Central, 

Fabio Araujo, o “real digital” será emitido pelo próprio BC. “A custódia da moeda 

digital ficaria com os agentes do sistema financeiro, mas essa moeda seria garantida 

pelo BC”. A dinâmica de custódia marca ainda uma diferença do “real digital” em 

relação ao real convencional que, hoje, está depositado numa conta corrente, por 

exemplo. Atualmente, um banco pode utilizar parte dos recursos de uma conta 

corrente para realizar outras operações, como fornecer crédito para outra pessoa ou 

empresa. Por isso, o risco do real convencional depositado na conta de um cliente está 

também ligado à possibilidade de quebra do banco. No caso do “real digital”, o risco 

será apenas o soberano – quando o país quebra. 

Essa e outras questões começaram a ser discutidas pelo BC em agosto do ano 

passado, quando a autarquia montou um grupo de estudos específico para a moeda 
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digital. Ontem, o órgão divulgou as diretrizes gerais para a moeda e indicou que 

pretende discutir a questão com a sociedade nos próximos meses, por meio de 

seminários. 

A moeda digital se coloca como mais um passo do BC na construção do sistema 

financeiro do futuro. Atualmente, os brasileiros já possuem uma série de recursos 

digitais para movimentar dinheiro. É possível utilizar o Pix – o sistema de pagamentos 

instantâneos – para fazer transferências e pagamentos, por exemplo, ou cartões de 

débito e de crédito. “O Pix é um sistema de pagamentos. Uma moeda digital seria um 

meio de pagamento, como o real”, disse Araujo. “É preciso ter um meio de pagamento 

para operar (um sistema).” 

O Brasil não é o único país que está estudando o lançamento de uma moeda 

digital com lastro em sua divisa oficial. Além dele, Bahamas, China, EUA, Coreia do Sul 

e Suécia possuem projetos em andamento. As Bahamas foram o primeiro país a lançar 

uma moeda digital, o sand dollar, em outubro de 2020. Por trás dessa corrida está a 

visão de que o sistema financeiro do futuro será mais digital e menos físico, o que trará 

impactos para as atividades econômicas. Araujo citou a possibilidade de uso da moeda 

digital numa “geladeira do futuro”. Segundo ele, será possível desenvolver um 

eletrodoméstico que monitore a quantidade de comida disponível. Caso algum 

produto acabe, a geladeira poderá, em contato com o supermercado, fazer 

automaticamente a compra para reposição, pagando por meio do real digital. 

 

A pandemia deixou os jovens mais vulneráveis 
O Estado de S. Paulo 

A trajetória de ascensão social de boa parte de uma geração está ameaçada. 

Em nenhuma das crises pelas quais o País passou nos últimos anos os jovens brasileiros 

estiveram tão vulneráveis como nesta provocada pela pandemia de covid-19. A 

porcentagem de pessoas com idade de 15 a 29 anos que não trabalham nem estudam 

nunca, pelo menos desde o início da década passada, foi tão alta como em 2020. 

Os chamados “nem-nem” (nem estudam nem trabalham) chegaram a 

representar quase 30% (exatamente 29,33%) dos jovens de 15 a 29 anos no segundo 

trimestre do ano passado, período em que o impacto da pandemia foi mais intenso. 

(25/05/2021)
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Mesmo no fim de 2020, quando eram consistentes os sinais de recuperação da 

economia, mantinha-se em 25,52%, o quarto índice mais alto desde 2012. Estes são 

alguns resultados a que chegou o economista Marcelo Neri no estudo Juventude, 

Educação e Trabalho: Impactos da Pandemia nos NemNem publicado pela FGV Social. 

O objetivo, diz o autor, é apresentar estatísticas úteis “para descrever os maiores 

desafios desta fase de transição da infância para a idade adulta no ciclo de vida dos 

indivíduos”. 

Os dados não deixam dúvida de que o desafio é imenso. A pandemia fez crescer 

um índice que já era alto no fim de 2019. No último trimestre de 2019, a taxa de 

jovens nem-nem estava em 23,66%. A pandemia a fez aumentar, para o recorde 

histórico no segundo trimestre de 2019. Em seguida, começou o recuo. A média móvel 

de quatro trimestres, menos sujeita a oscilações de curto prazo, no entanto, tem uma 

ascensão constante desde o fim de 2019. 

O impacto da pandemia no mercado de trabalho dos jovens foi muito 

acentuado no primeiro momento, fazendo o porcentual de desocupados saltar de 

49,37% para 58,58% no segundo trimestre de 2020. É o recorde da série. Passou a cair, 

mas continua muito alto. 

Curiosamente, o porcentual dos que não frequentam escola teve queda 

contínua em 2020. Esse fenômeno talvez seja explicável pela falta de oportunidades de 

trabalho combinada com menor exigência escolar (presença e aprovação automáticas). 

O resultado geral, porém, é ruim e mostra que as políticas públicas devem ser focadas 

em conciliação de períodos de estudo e de trabalho para os jovens, além da óbvia 

geração de empregos. 

 

Recuperações ficam de lado, enquanto IPOs proliferam 
Broadcast 

A enxurrada de pedidos de recuperação judicial esperada depois da reforma na 

Lei de Falências (foto), em dezembro, não aconteceu. Ao contrário: no primeiro 

quadrimestre, foram 279 requerimentos, menor número desde 2014 na mesma base 

de comparação. No outro extremo, as ofertas iniciais de ações (IPO, em inglês) se 

mantêm fortes em plena pandemia. “É um paradoxo porque, num momento muito 

(25/05/2021)
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ruim, quando o Brasil virou ‘covidário’ mundial, mesmo empresas muito frágeis, com 

plano de negócios capengas e pouca chance de dar certo, conseguiram construir 

narrativas de crescimento. São dezenas de casos, às vezes de empresas à beira do 

pedido de recuperação judicial, que fizeram IPO”, diz Ricardo Knoepfelmacher, 

especialista em reestruturações, conhecido como Ricardo K. 

De acordo com dados da Serasa Experian, compilados pelo escritório de 

advocacia Marcello Macêdo, desde o início da pandemia, em março de 2020, até abril, 

foram deferidas 1.012 recuperações judiciais. Em 2019, quando o mundo nem cogitava 

conviver com a doença, os processos totalizavam 1.387. No ano de 2020, os registros 

caíram para 1.179. 

Uri Wainberg, sócio do Marcello Macêdo Advogados, afirma que haverá um 

“boom concentrado” de pedidos de recuperação em uns três meses. Até julho ou 

agosto, as empresas tentarão acumular caixa para conseguir executar suas 

recuperações. Ele diz que haverá pedidos de empresas grandes. Já as pequenas 

dificilmente irão suportar muito tempo com baixo fluxo de caixa. Para Ricardo K, 

recuperação judicial é um processo caro e inacessível a empresas menores. No mês 

passado, no Rio, por exemplo, a Viação Acari, uma empresa de ônibus urbanos que 

operava havia 59 anos, foi direto à falência sem passar pela recuperação. A empresa já 

estava em dificuldades e a pandemia apenas agravou a situação. 

 

Ameaças no mundo digital 
Broadcast 

Acessos digitais a empresas brasileiras estão sendo vendidos na Dark Web, 

ambiente da internet no qual são praticados crimes, por valores que variam de US$ 4 a 

US$ 40, para cybercriminosos que aplicam golpes de sequestro de dados. O Mantis, 

plataforma de proteção de riscos digitais (DRP, na sigla em inglês), identificou 1,5 mil 

acessos remotos em sistemas brasileiros oferecidos nos ambientes obscuros da 

internet. São 541 das próprias empresas e o restante de funcionários de companhias 

brasileiras. 

Um ataque de sequestro de dados impactou o maior oleoduto dos EUA, o 

Colonial Pipeline, este mês. O grupo pagou US$ 4,4 milhões aos criminosos. Os valores 

(25/05/2021)



3 
 

Mesmo no fim de 2020, quando eram consistentes os sinais de recuperação da 

economia, mantinha-se em 25,52%, o quarto índice mais alto desde 2012. Estes são 

alguns resultados a que chegou o economista Marcelo Neri no estudo Juventude, 

Educação e Trabalho: Impactos da Pandemia nos NemNem publicado pela FGV Social. 

O objetivo, diz o autor, é apresentar estatísticas úteis “para descrever os maiores 

desafios desta fase de transição da infância para a idade adulta no ciclo de vida dos 

indivíduos”. 

Os dados não deixam dúvida de que o desafio é imenso. A pandemia fez crescer 

um índice que já era alto no fim de 2019. No último trimestre de 2019, a taxa de 

jovens nem-nem estava em 23,66%. A pandemia a fez aumentar, para o recorde 

histórico no segundo trimestre de 2019. Em seguida, começou o recuo. A média móvel 

de quatro trimestres, menos sujeita a oscilações de curto prazo, no entanto, tem uma 

ascensão constante desde o fim de 2019. 

O impacto da pandemia no mercado de trabalho dos jovens foi muito 

acentuado no primeiro momento, fazendo o porcentual de desocupados saltar de 

49,37% para 58,58% no segundo trimestre de 2020. É o recorde da série. Passou a cair, 

mas continua muito alto. 

Curiosamente, o porcentual dos que não frequentam escola teve queda 

contínua em 2020. Esse fenômeno talvez seja explicável pela falta de oportunidades de 

trabalho combinada com menor exigência escolar (presença e aprovação automáticas). 

O resultado geral, porém, é ruim e mostra que as políticas públicas devem ser focadas 

em conciliação de períodos de estudo e de trabalho para os jovens, além da óbvia 

geração de empregos. 

 

Recuperações ficam de lado, enquanto IPOs proliferam 
Broadcast 

A enxurrada de pedidos de recuperação judicial esperada depois da reforma na 

Lei de Falências (foto), em dezembro, não aconteceu. Ao contrário: no primeiro 

quadrimestre, foram 279 requerimentos, menor número desde 2014 na mesma base 

de comparação. No outro extremo, as ofertas iniciais de ações (IPO, em inglês) se 

mantêm fortes em plena pandemia. “É um paradoxo porque, num momento muito 

4 
 

ruim, quando o Brasil virou ‘covidário’ mundial, mesmo empresas muito frágeis, com 

plano de negócios capengas e pouca chance de dar certo, conseguiram construir 

narrativas de crescimento. São dezenas de casos, às vezes de empresas à beira do 

pedido de recuperação judicial, que fizeram IPO”, diz Ricardo Knoepfelmacher, 

especialista em reestruturações, conhecido como Ricardo K. 

De acordo com dados da Serasa Experian, compilados pelo escritório de 

advocacia Marcello Macêdo, desde o início da pandemia, em março de 2020, até abril, 

foram deferidas 1.012 recuperações judiciais. Em 2019, quando o mundo nem cogitava 

conviver com a doença, os processos totalizavam 1.387. No ano de 2020, os registros 

caíram para 1.179. 

Uri Wainberg, sócio do Marcello Macêdo Advogados, afirma que haverá um 

“boom concentrado” de pedidos de recuperação em uns três meses. Até julho ou 

agosto, as empresas tentarão acumular caixa para conseguir executar suas 

recuperações. Ele diz que haverá pedidos de empresas grandes. Já as pequenas 

dificilmente irão suportar muito tempo com baixo fluxo de caixa. Para Ricardo K, 

recuperação judicial é um processo caro e inacessível a empresas menores. No mês 

passado, no Rio, por exemplo, a Viação Acari, uma empresa de ônibus urbanos que 

operava havia 59 anos, foi direto à falência sem passar pela recuperação. A empresa já 

estava em dificuldades e a pandemia apenas agravou a situação. 

 

Ameaças no mundo digital 
Broadcast 

Acessos digitais a empresas brasileiras estão sendo vendidos na Dark Web, 

ambiente da internet no qual são praticados crimes, por valores que variam de US$ 4 a 

US$ 40, para cybercriminosos que aplicam golpes de sequestro de dados. O Mantis, 

plataforma de proteção de riscos digitais (DRP, na sigla em inglês), identificou 1,5 mil 

acessos remotos em sistemas brasileiros oferecidos nos ambientes obscuros da 

internet. São 541 das próprias empresas e o restante de funcionários de companhias 

brasileiras. 

Um ataque de sequestro de dados impactou o maior oleoduto dos EUA, o 

Colonial Pipeline, este mês. O grupo pagou US$ 4,4 milhões aos criminosos. Os valores 

5 
 

pedidos pelos dados variam conforme o perfil da máquina ou servidor infectado por 

vírus (ramsoware) que sequestram dados, pelos quais os cybercriminosos pedem o 

resgate. 
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planos para 2021, está sua total integração no sistema financeiro do País. Em seguros, 

a plataforma passou a oferecer um plano de assistência Pet com cobertura nacional e 

cashback (retorno de parte dos gastos). Na área de empréstimos, o cliente encontra os 

serviços da EasyCrédito, que oferece contratações a partir de R$ 500 e pagamento em 

até 24 meses. Além disso, o aplicativo vai permitir o pagamento de táxis ou carros 

particulares com o saldo de cashback. Com 250 mil motoristas cadastrados, o “Ame 

Drive” está presente em 2,5 mil cidades. A Ame movimentou R$ 5,1 bilhões no 

primeiro trimestre, com alta de 350% frente ao mesmo período do ano anterior. Nos 

últimos seis meses, adquiriu as fintechs Bit Capital, Parati e Nexoos. 

 

Governo prepara PEC que prorroga auxílio 
O Estado de S. Paulo 

O governo federal prepara uma PEC para prorrogar o auxílio emergencial. A 

extensão da ajuda aos vulneráveis é uma forma de seguir dando assistência às famílias 

em situação financeira mais delicada em um cenário de incerteza sobre o avanço da 

covid-19 e ganhar tempo para tirar do papel da reformulação do Bolsa Família. O novo 

desenho do programa social precisa ser lançado até dezembro de 2021, ou acabará 

engavetado, pois a lei veda a adoção desse tipo de medida em ano de eleições. 

O período da prorrogação do auxílio emergencial ainda está em discussão 

dentro do governo porque envolve autorização para gastos acima dos atuais R$ 44 

bilhões já permitidos. No desenho atual, o programa prevê quatro parcelas que variam 

de R$ 150 a R$ 375, resultando em uma despesa em torno de R$ 11 bilhões ao mês.  
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Ameaças no mundo digital 
Broadcast 

Acessos digitais a empresas brasileiras estão sendo vendidos na Dark Web, 

ambiente da internet no qual são praticados crimes, por valores que variam de US$ 4 a 
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Um ataque de sequestro de dados impactou o maior oleoduto dos EUA, o 

Colonial Pipeline, este mês. O grupo pagou US$ 4,4 milhões aos criminosos. Os valores 
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Em março, o Congresso aprovou uma emenda constitucional para autorizar a nova 

rodada do benefício e livrar as despesas de amarras fiscais, como o teto de gastos (a 

regra que limita o avanço das despesas à inflação) e a meta fiscal (que permite um 

rombo de até R$ 247,1 bilhões em 2021). Nessa emenda, foi fixado o limite de R$ 44 

bilhões. Daí a necessidade de uma PEC para ampliar esse valor. 

Embora haja uma pressão para prorrogar o auxílio emergencial por mais quatro 

meses, fontes ponderam que a equipe do Ministério da Economia tende a resistir a 

uma extensão tão prolongada, uma vez que o custo seria “muito grande”. “É o mesmo 

que falar mais R$ 44 bilhões”. A expectativa dos envolvidos nas discussões é bater o 

martelo sobre o alcance da prorrogação nos próximos dias, quando deve haver 

reuniões sobre o assunto na Casa Civil e com o presidente Jair Bolsonaro. A PEC deve 

ser enviada nas próximas semanas ao Congresso, em um momento de queda de 

popularidade do presidente. 

Dentro da equipe econômica, porém, a ideia da PEC enfrenta resistências. 

Técnicos têm defendido uma Medida Provisória para fazer um novo programa 

temporário, mais enxuto que o auxílio, que serviria de ponte até a reformulação do 

Bolsa Família ser concluída. Para essa alternativa, seria necessário assegurar recursos 

dentro do teto. 

Atualmente, o governo tem à disposição algumas fontes de recursos que 

poderiam ser usadas para financiar os meses adicionais de auxílio. Além de um 

“resíduo” dentro dos R$ 44 bilhões já autorizados, uma vez que o número de elegíveis 

ficou abaixo do esperado, o governo tem cerca de R$ 7 bilhões de “sobra” do Bolsa 

Família, pois parte dos beneficiários foi transferida para o programa emergencial. Os 

dois saldos somariam cerca de R$ 10 bilhões. Mas esse valor é considerado insuficiente 

para bancar a prorrogação do auxílio. Além disso, parte dele pode ser também uma 

fonte para viabilizar a reformulação do Bolsa Família, que prevê reajuste nos 

benefícios e criação de bolsas de mérito escolar e esportivo, além de um “voucher” 

para creches. 

A execução da nova política precisa começar ainda este ano, sob pena de se 

esgotarem as chances de a atual gestão de Jair Bolsonaro lançar sua própria marca 

social. A Lei das Eleições diz que, no ano eleitoral, é proibida a distribuição de valores e 
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benefícios, exceto programas sociais já autorizados em lei e com execução 

orçamentária no exercício anterior. 

Reformulação do Bolsa Família está em discussão 
O Estado de S. Paulo 

O governo vai aproveitar a necessidade de envio da PEC prorrogando o auxílio 

emergencial para preparar o terreno para a reformulação do Bolsa Família. O novo 

programa deve ter orçamento maior que os R$ 35 bilhões previstos para 2021, mas o 

valor final ainda está em discussão. Não deve haver extinção de outros programas, 

mas o Ministério da Economia discute a possibilidade de inserir na PEC medidas 

tributárias para o “andar de cima”, como forma de arranjar fontes de financiamento. A 

despesa continuaria sob o teto de gastos, que no ano que vem terá uma folga maior 

por conta do repique do índice de inflação que corrige o limite de despesas. No envio 

da LDO de 2022, a equipe econômica estimou que o crescimento do teto será de R$ 

106 bilhões, mas o espaço adicional na prática é menor por causa do crescimento de 

despesas obrigatórias. O desenho final deve ser concluído até 31 de agosto, quando o 

governo precisa enviar ao Congresso a proposta de Orçamento para 2022. 

 

IG4 busca levantar R$ 1 bi para investir em hospitais 
Broadcast 

A Opy Health, braço de saúde da IG4 Capital, especializada em ativos 

alternativos, está buscando um aumento de capital com investidores privados. A 

expectativa é fechar um aporte mínimo de R$ 500 milhões e máximo de R$ 1 bilhão. A 

operação, chamada de private placement, no jargão do mercado, está sendo 

conduzida pelo Bradesco BBI. A IG4 adquiriu em 2017 a então CAB Ambiental, do 

Grupo Galvão, e a transformou na Iguá Saneamento, que levou um dos blocos do 

maior leilão de saneamento realizado no País, da Cedae, no Rio de Janeiro. Seguindo o 

DNA da IG4, a empresa tem uma agenda de aquisição com foco em hospitais com 

problemas financeiros. Seis estão em análise e a Opy quer dobrar em até três anos a 

quantidade de leitos, dos mil atuais para dois mil. 
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O grupo tem hoje em sua carteira de ativos o Hospital Metropolitano Dr. Célio 

de Castro, em Belo Horizonte, e o Hospital Delphina Aziz, em Manaus. Ambos atendem 

pelo SUS e a Opy tem concessão para a prestação de serviços não médicos durante 20 

anos. 

 A gestão de serviços e dos imóveis fica com a Opy, que deve captar por meio 

de um fundo imobiliário para promover a expansão da rede através da construção de 

novos hospitais e reformas dos já existentes. A ideia é que na maioria dos casos os 

imóveis não sejam de propriedade dos hospitais, mas alugados após construídos. No 

caso dos já existentes, alugados após terem sido vendidos. Procurados, a IG4 e a Opy 

não comentaram. 

 

IPO na área de Logística 
Broadcast 

A BBM Logística, que recebeu aporte do fundo de private equity Stratus, já está 

em reunião com investidores para estrear na Bolsa brasileira. A oferta inicial de ações 

(IPO, na sigla em inglês), será lançada em 3 de junho e restrita a investidores 

institucionais. Pessoas físicas ficam de fora. O IPO deve movimentar até R$ 1,6 bilhão, 

sendo que R$ 800 milhões irão para o caixa da empresa. O preço das ações na estreia 

deverá ser conhecido no dia 17. Por ser mais célere, a oferta restrita pode ajudar a 

enfrentar a volatilidade do mercado. A Stratus tem o ativo na carteira desde 2017.  As 

empresas de logística têm faturamento anual estimado em R$ 180 bilhões, sendo que 

nenhuma delas é dona de mais de 3% do mercado. No caso da BBM, o discurso é de 

uma companhia que cresceu a taxas anuais de 45%, entre 2017 e 2019, e tem uma 

agenda forte de aquisições. Os bancos que trabalham na estruturação da oferta são 

Bofa, XP, Citi, Safra e UBS-BB. Procurada, a BBM não comentou. 

 

Dificuldades de IPO 
Broadcast 

Depois das dificuldades da Kora Saúde em conseguir emplacar seu IPO no final 

de abril, o fundo de private equity HIG Capital prepara um aporte de cerca de R$ 200 
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milhões na companhia, onde é controlador com uma fatia 75%. A intenção é retomar a 

oferta, estimada originalmente em R$ 1,6 bilhão, quando as condições do mercado 

estiverem favoráveis, o que eventualmente poderia acontecer em julho. A rede, que 

tem sete hospitais atualmente, pretendia usar 50% dos recursos para aquisições. 

Procurada, a HIG não comentou.  

 

Mercado de pilhas em movimento 
Broadcast 

As mudanças de hábitos no home office movimentaram a dinâmica até de 

mercados considerados maduros, como o de pilhas. O aumento na procura por 

modelos de maior duração (alcalinas) fez a Panasonic a acelerar o lançamento de uma 

nova opção no País. A expectativa é dobrar, em três anos, a participação dos modelos 

de pilha premium dentro do segmento, dos atuais 15% para 30%. A filial brasileira já 

vislumbra a possibilidade de fabricar o novo produto na unidade de São José dos 

Campos (SP), construída em 1974, a depender da demanda. A estreia aconteceu com 

importações do Japão e montagem na unidade paulista. A alcalina recém-lançada dura 

18 vezes mais do que uma pilha comum. Até então, o segmento premium era 

representado por um modelo com duração 15 vezes superior, lançado em 2016. 

O setor de pilhas fatura cerca de R$ 1 bilhão no Brasil e vinha se mantendo 

estável, em unidades, havia anos. A japonesa é líder do mercado, com participação de 

40,7% em volume. As alcalinas representam 40% das vendas da Panasonic em 

unidades e 70% em receitas. Na crise sanitária, a empresa viu seu faturamento crescer 

11% em 2020, quase o dobro do ritmo pré-pandemia. Em alcalinas, houve avanço de 

8% em volume no ano passado, sinal da migração para os modelos de maior duração. 

 

Mais um ano difícil para o comércio 
Broadcast 

Medido pela confiança do comércio, este está sendo o pior início do ano em 

toda a série, iniciada em 2011, da pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo (CNC) sobre as expectativas dos empresários do setor. Em 
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maio, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) caiu 1,2% em relação a 

abril, na quinta queda mensal consecutiva. No ano, a redução é de 13,71%. É um claro 

indicador de que o ambiente para negócios no varejo se deteriora continuamente. 

O relatório refere-se à “conjuntura econômica complexa com inflação e 

desemprego, dentre outros problemas”, que vem corroendo a confiança do 

empresário do comércio neste ano. Os dois problemas citados são realmente 

preocupantes, pois o combate a um deles pode agravar o outro. 

A alta dos juros, iniciada pelo Banco Central para combater a aceleração 

inflacionária que se observa há algum tempo, deve se estender ao longo do ano. Isso 

encarece os financiamentos que estimulam os investimentos e o consumo. 

Investimentos e consumo mais caros, de sua parte, tendem a reduzir o crescimento da 

economia e, assim, a desestimular a geração de empregos, agravando o segundo 

problema. 

Mas esta é uma parte do conjunto de problemas. Há efeitos sobre a atividade 

econômica das medidas de restrição exigidas pelo combate à pandemia, entre as quais 

o fechamento temporário de atividades comerciais e a impossibilidade de prestação de 

determinados serviços. O impacto de decisões como essas tomadas por autoridades de 

diversas regiões do País ainda não apareceu inteiramente nos resultados já conhecidos 

do comércio e dos serviços. 

É um ambiente que desestimula compras presenciais, especialmente nos 

ambientes em que o risco de contaminação é maior. E a vacinação caminha em ritmo 

lento e não há garantia de fornecimento de vacinas na velocidade e na quantidade 

necessárias para imunização da população no nível adequado para a normalização das 

atividades econômicas e sociais. 

Tudo isso reduz a confiança do consumidor, afeta as vendas e contamina as 

expectativas dos empresários. Os efeitos de medidas de apoio às empresas, como o 

Pronampe e as destinadas a proteger empregos e a aliviar a pressão sobre o caixa das 

empresas, melhorariam o quadro, mas eles ainda são aguardados. 
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Ebanx decide unificar serviços de pagamento 
Broadcast 

O Ebanx anunciou ontem a unificação dos dois segmentos em que atuava 

separadamente: pagamentos de empresas entre fronteiras (de um país para outro) e 

pagamentos em moeda local, contemplando os 15 países da América Latina onde a 

startup está presente. Com isso, a expectativa da startup é fincar o pé na região e ser a 

referência para empresas internacionais que queiram aterrissar por aqui. 

Avaliada em mais de US$ 1 bilhão, a empresa tem entre os clientes na carteira 

algumas internacionais bastante conhecidas, como Spotify, Airbnb, Uber, Aliexpress e 

Shopee, permitindo remessas internacionais em dólar ou yuan. Agora, o Ebanx terá 

uma única plataforma que permitirá que as transações comerciais dessas companhias 

possam ser realizadas na respectiva moeda latino-americana local, convertida em 

dólares e remetida para a sede da empresa em qualquer lugar do mundo. O objetivo 

da fintech é permitir que empresas possam se expandir na região, sem os entraves 

burocráticos de instalar sedes e escritórios. 

Segundo especialistas, a novidade possibilita que essas empresas cresçam no 

mercado latino-americano, usando uma plataforma única. “O serviço amplia o 

mercado para empresas internacionais e tem um ‘pitch’ de venda melhor porque o 

Ebanx resolve a dor do cliente com uma única solução integrada”, afirma Marcelo 

Martins, diretor executivo da Associação Brasileira de Fintechs (Abfintechs). 

Para Bruno Diniz, chefe na América do Sul da Financial Data & Technology 

Association (FDATA), o Ebanx One facilita a mobilidade das empresas dentro da região 

latino-americana, o que pode ser um diferencial frente a startups do mesmo 

segmento, como a uruguaia dlocal. “Com esse passo, o Ebanx acaba fazendo com que 

se diferencie, o que é importante neste momento, quando o ecommerce é 

impulsionado e atrai mais empresas para a América Latina.” 

O diagnóstico bate com o que o Ebanx afirma ter sentido durante a pandemia 

em 2020, quando a empresa intermediou 145 milhões de transações, alta de 38% em 

relação ao ano anterior. Com o Ebanx One, a expectativa é aumentar em cinco vezes o 

volume de processamento nos próximos três anos. 

                        Assessoria de Comunicação - Sedet
Fone: (85) 3444.2900
www.sedet.ce.gov.br
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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 


