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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
26 DE MAIO DE 2021 
 

Aumento do crédito indica recuperação 
Broadcast 

Mais lojas abertas, e por períodos mais longos, e gradual normalização das 

atividades econômicas em vários centros urbanos estão estimulando mais pessoas a 

buscar empréstimos nos bancos. É o que sugere o crescimento de 0,5% em abril no 

saldo total da carteira de créditos dos principais bancos do País, de acordo com a 

Pesquisa Especial de Crédito da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A expansão 

no ano pode chegar a 15%. 

O aumento em relação a março é o melhor resultado para abril desde 2014, 

quando a expansão na comparação com o mês anterior foi de 0,7%. Embora o 

aumento porcentual observado neste ano possa parecer pouco expressivo, a 

comparação com o resultado de abril de 2014 lhe dá um significado mais brilhante. 

Naquele momento, no ano em que ocorreria a eleição presidencial que asseguraria o 

segundo mandato para a petista Dilma Rousseff, a economia crescia com rapidez, pois 

ainda estavam presentes os efeitos da bonança da economia mundial sobre o País.  

Desta vez, por se registrar quando a pandemia ainda representa ameaça à vida 

e dificulta a superação da crise econômica e social por ela causada, o aumento da 

carteira de crédito tem outro significado. “Além de mostrar que a oferta de crédito 

segue em ritmo importante neste início do ano, o resultado deve confirmar a 

percepção de que a atividade econômica já vem mostrando recuperação a partir de 

abril”, avalia o diretor de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Febraban, 

Rubens Sardenberg. 

A paulatina reabertura da economia, com a adoção de medidas menos 

rigorosas de distanciamento social, deve beneficiar especialmente a carteira de crédito 

livre destinada a pessoas físicas. Assim, prevê Sardenberg, deve ser positivo o 

desempenho do crédito pessoal e das linhas ligadas ao consumo, como cartão de 

crédito. 
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As projeções da Febraban são baseadas em dados dos principais bancos do 

País, que respondem por 38% a 89% (a fatia depende da modalidade de crédito) do 

saldo de todo o sistema financeiro, e antecipam os números que o Banco Central 

divulga mensalmente. 

Contudo, a procura das empresas por crédito desacelerou em abril, como 

reflexo do agravamento da pandemia e das restrições na circulação de pessoas. O 

Indicador de Demanda das Empresas por Crédito da Serasa Experian, registrou 

crescimento de 1,2% em abril, desacelerando da alta de 5% em março e de 5,9% em 

fevereiro. O comércio foi o setor que mais buscou recursos financeiros, com expansão 

de 2,1% (+0,2% em março), enquanto a indústria recuou 2,3% (+5,3%). 

 

Petrobrás tem time para evitar guinadas nos preços 
Broadcast 

Apesar de manter a política de preços dos combustíveis baseada na paridade 

dos padrões internacionais, a Petrobrás tem uma equipe técnica dedicada a buscar 

estratégias para tentar reduzir sua volatilidade diariamente. Isso significa que a 

flutuação dos preços, seja da cotação internacional do petróleo, seja a oscilação do 

câmbio, é acompanhada por um grupo de técnicos da área financeira que têm a 

incumbência de analisar os motivos de cada movimento. O repasse ao mercado 

doméstico – que derrubou Roberto Castello Branco da presidência da estatal – só será 

recomendado quando o modelo levar a uma tendência de longo prazo, ou seja, a uma 

mudança estrutural. Isso pode até corresponder a repasses menos frequentes, mas 

não a uma blindagem nos preços. Nos últimos 30 dias, por exemplo, o conjunto dos 

pareceres apontou apenas condições conjunturais – e não estruturais – na variação de 

preços. A ideia é evitar solavancos e “cavalo de pau num transatlântico”. 

O fato é que a gestão do general Joaquim Silva e Luna tem mantido a visão de 

que a estatal – na verdade uma companhia de economia mista com “controle 

minoritário” do governo – não poderá financiar políticas públicas em detrimento do 

interesse de acionistas. Ou seja: a mudança radical esperada pelo presidente Jair 

Bolsonaro em relação aos preços não irá ocorrer por mudança nos critérios internos da 

Petrobrás. 

(26/05/2021)
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Logística em Alta 
Broadcast 

Em mais um sinal de otimismo com o setor logístico, a BR Properties acertou a 

compra de um galpão de 62,7 mil m² em Jarinu, região de Jundiaí (SP), por R$ 156,5 

milhões. O imóvel faz parte do condomínio Brazilian Business Park, no qual a 

companhia já tem outros quatro galpões, e está a apenas 76 km de São Paulo, a um 

pulo da Rodovia D. Pedro I, Rodoanel, Anhanguera e Bandeirantes – o que torna o 

empreendimento estratégico para funcionar como um centro de distribuição de 

mercadorias. Adquirido da empresa que carrega o mesmo nome do condomínio, o 

galpão está na planta e tem previsão de entrega no começo de 2022. Estão por ali 

empresas como Samsung, Centauro, Natural One, Hela Spice, entre outras. Aliás, a 

aquisição do imóvel pela BR Properties foi motivada pela assinatura de um contrato de 

locação de dez anos com uma multinacional do comércio eletrônico – cujo nome é 

mantido em sigilo, por contrato. Com a nova aquisição, a BR Properties passará a ter 

291 mil m² de galpões logísticos, já inclusos aí o empreendimento de 150 mil m² em 

construção em Cajamar (SP), a 30 quilômetros da capital paulista, também com 

entrega prevista para 2022. Sem contar Cajamar, apenas 5,6% da área disponível estão 

vagos. 

 

Após 8 meses, CCJ aprova reforma administrativa 
Broadcast 

Após oito meses da sua chegada ao Congresso, a reforma administrativa foi 

aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, por 39 votos 

favoráveis e 26 contrários. O texto sofreu três mudanças nessa fase. O relator, Darci de 

Matos (PSD-SC), excluiu alguns conceitos sobre princípios da administração pública, 

como subsidiariedade; barrou a extinção de autarquias por decreto e liberou 

ocupantes de cargos típicos do Estado a terem outras atividades remuneradas. 

(26/05/2021)



2 
 

As projeções da Febraban são baseadas em dados dos principais bancos do 

País, que respondem por 38% a 89% (a fatia depende da modalidade de crédito) do 

saldo de todo o sistema financeiro, e antecipam os números que o Banco Central 

divulga mensalmente. 

Contudo, a procura das empresas por crédito desacelerou em abril, como 

reflexo do agravamento da pandemia e das restrições na circulação de pessoas. O 

Indicador de Demanda das Empresas por Crédito da Serasa Experian, registrou 

crescimento de 1,2% em abril, desacelerando da alta de 5% em março e de 5,9% em 

fevereiro. O comércio foi o setor que mais buscou recursos financeiros, com expansão 

de 2,1% (+0,2% em março), enquanto a indústria recuou 2,3% (+5,3%). 

 

Petrobrás tem time para evitar guinadas nos preços 
Broadcast 

Apesar de manter a política de preços dos combustíveis baseada na paridade 

dos padrões internacionais, a Petrobrás tem uma equipe técnica dedicada a buscar 

estratégias para tentar reduzir sua volatilidade diariamente. Isso significa que a 

flutuação dos preços, seja da cotação internacional do petróleo, seja a oscilação do 

câmbio, é acompanhada por um grupo de técnicos da área financeira que têm a 

incumbência de analisar os motivos de cada movimento. O repasse ao mercado 

doméstico – que derrubou Roberto Castello Branco da presidência da estatal – só será 

recomendado quando o modelo levar a uma tendência de longo prazo, ou seja, a uma 

mudança estrutural. Isso pode até corresponder a repasses menos frequentes, mas 

não a uma blindagem nos preços. Nos últimos 30 dias, por exemplo, o conjunto dos 

pareceres apontou apenas condições conjunturais – e não estruturais – na variação de 

preços. A ideia é evitar solavancos e “cavalo de pau num transatlântico”. 

O fato é que a gestão do general Joaquim Silva e Luna tem mantido a visão de 

que a estatal – na verdade uma companhia de economia mista com “controle 

minoritário” do governo – não poderá financiar políticas públicas em detrimento do 

interesse de acionistas. Ou seja: a mudança radical esperada pelo presidente Jair 

Bolsonaro em relação aos preços não irá ocorrer por mudança nos critérios internos da 

Petrobrás. 

3 
 

 

 

Logística em Alta 
Broadcast 

Em mais um sinal de otimismo com o setor logístico, a BR Properties acertou a 

compra de um galpão de 62,7 mil m² em Jarinu, região de Jundiaí (SP), por R$ 156,5 

milhões. O imóvel faz parte do condomínio Brazilian Business Park, no qual a 

companhia já tem outros quatro galpões, e está a apenas 76 km de São Paulo, a um 

pulo da Rodovia D. Pedro I, Rodoanel, Anhanguera e Bandeirantes – o que torna o 

empreendimento estratégico para funcionar como um centro de distribuição de 

mercadorias. Adquirido da empresa que carrega o mesmo nome do condomínio, o 

galpão está na planta e tem previsão de entrega no começo de 2022. Estão por ali 

empresas como Samsung, Centauro, Natural One, Hela Spice, entre outras. Aliás, a 

aquisição do imóvel pela BR Properties foi motivada pela assinatura de um contrato de 

locação de dez anos com uma multinacional do comércio eletrônico – cujo nome é 

mantido em sigilo, por contrato. Com a nova aquisição, a BR Properties passará a ter 

291 mil m² de galpões logísticos, já inclusos aí o empreendimento de 150 mil m² em 

construção em Cajamar (SP), a 30 quilômetros da capital paulista, também com 

entrega prevista para 2022. Sem contar Cajamar, apenas 5,6% da área disponível estão 

vagos. 

 

Após 8 meses, CCJ aprova reforma administrativa 
Broadcast 

Após oito meses da sua chegada ao Congresso, a reforma administrativa foi 

aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, por 39 votos 

favoráveis e 26 contrários. O texto sofreu três mudanças nessa fase. O relator, Darci de 

Matos (PSD-SC), excluiu alguns conceitos sobre princípios da administração pública, 

como subsidiariedade; barrou a extinção de autarquias por decreto e liberou 

ocupantes de cargos típicos do Estado a terem outras atividades remuneradas. 

4 
 

Essa foi a primeira fase de um longo caminho que a Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) do Executivo ainda terá de percorrer. O texto vai agora para uma 

comissão especial, ainda a ser criada, que terá o prazo de 40 sessões para a análise. 

Depois, precisa ser aprovada em dois turnos pelo plenário da Casa, antes de ir ao 

Senado. 

O presidente da Câmara, Arthur Lira disse para uma plateia de empresários e 

investidores que o mais importante agora sobre as mudanças no sistema tributário do 

País é fazer “a reforma possível”. “O que temos que fazer é a reforma possível para o 

momento, que simplifique, que desburocratize, que não aumente a carga tributária, 

que dê segurança jurídica”, disse Lira, em palestra no evento CEO Conference, em São 

Paulo. 

 

Setor quer tirar ‘jabutis’ da MP da Eletrobrás 
O Estado de S. Paulo 

O setor elétrico decidiu se mobilizar para tentar reduzir o estrago que os 

“jabutis” da medida provisória da Eletrobrás poderão causar sobre os investimentos 

em energia nos próximos anos. Em troca da aprovação da proposta na Câmara, 

governo e mercado fecharam os olhos para os custos que os parlamentares embutiram 

para a conta de luz dos consumidores, que incluem termoelétricas em locais onde não 

há reservas ou gasodutos, contratação obrigatória de pequenas centrais hidrelétricas 

(PCHS) nos leilões e renovação de contratos de energia velha a preços superiores ao de 

usinas novas. 

Associações da área de energia e gás trabalham para retomar o texto original 

enviado pelo Executivo no Senado. No limite, não está descartada a possibilidade de 

convencer os senadores a deixar o texto caducar – o que impediria a capitalização da 

estatal, que não pode ocorrer sem aval do Legislativo. Aprovada na Câmara, a MP da 

Eletrobrás precisa ser aprovada até o dia 22 de junho pelo Senado para não perder 

validade. Se os senadores modificarem o texto, ele terá de voltar para análise dos 

deputados, o que aumenta o risco da perda do prazo. 

Especialistas ainda estão refinando os cálculos, mas as estimativas apontam 

que os “jabutis” – como são chamadas as emendas que mudam o teor original das 

(26/05/2021)
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medidas provisórias enviadas ao Congresso – superam os R$ 60 bilhões que o governo 

pretende levantar com a privatização da Eletrobrás. A operação se dará por meio da 

oferta de novas ações da companhia no mercado, reduzindo a fatia detida pela União 

de 60% para 45%. 

Na avaliação do presidente da Abiape, Mario Menel, as medidas embutidas no 

texto na Câmara ferem os princípios defendidos no setor elétrico há anos, inclusive em 

consultas públicas feitas pelo Ministério de Minas e Energia. Segundo ele, a criação de 

uma reserva de mercado – com a obrigação de usinas termoelétricas – para uma 

determinada fonte de energia pode resultar em aumento de custos para todos os 

consumidores. Como a demanda das distribuidoras nos leilões vem caindo em razão da 

migração de consumidores para o mercado livre e pelo crescimento da geração 

distribuída, há receio de que investimentos em usinas eólicas, hidrelétricas e solares 

centralizadas não se viabilizem, mesmo que elas sejam mais baratas, uma vez que 

haverá contratação obrigatória de termoelétricas e PCHS. 

O presidente da Abrace, Paulo Pedrosa, já vinha alertando. “As mudanças no 

projeto da Eletrobrás surpreenderam muita gente que agora está descobrindo que vai 

ter de pagar pelos ‘jabutis’ da privatização que vai aumentar os riscos e reduzir o 

mercado de outros investidores”. O presidente do Instituto Acende Brasil, Claudio 

Sales, vê o texto aprovado pela Câmara com apreensão, especialmente o trecho que 

determina a quantidade de energia de termoelétricas que deverá ser contratada e os 

locais onde elas deverão ser instaladas.  Alguns partidos já se mobilizam para tentar 

derrubar as modificações feitas pelos deputados. “Nós vamos tentar eliminar o que 

veio da Câmara, fazendo prevalecer o projeto original. Da forma como veio da Câmara 

não temos condições de votar”, afirmou o líder do Podemos, senador Álvaro Dias.  
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na infraestrutura, uso de materiais que não são recicláveis e falta de incentivos 

econômicos e tributários por parte do Estado. No entanto, pequenas empresas 

encontram oportunidades para fazer dinheiro ao mesmo tempo em que ajudam na 

destinação correta desses resíduos. 

Um desses exemplos é a Trashin. A startup foi fundada pelos primos Sérgio 

Finger e Gustavo Finger em 2018, porém a ideia nasceu antes. Em 2012, os dois eram 

sócios de uma agência de marketing digital e resolveram participar de um concurso em 

um festival internacional de webdesign. Com a idealização da empresa de logística 

reversa, eles foram finalistas da competição. Seis anos depois, decidiram dar início à 

primeira incubação da Trashin. 

“Foi em 2018 que surgiu um edital de pré-incubação no Instituto Federal do Rio 

Grande do Sul, onde colocamos nossa ideia para validar e entender como funcionava o 

mercado de startups e de inovação”, conta Sérgio. Eles também participaram da 

Inovativa Brasil, maior programa de aceleração da América Latina, e conseguiram o 

primeiro aporte da aceleradora de startups Ventiur. E não demorou muito para que a 

empresa começasse a gerar resultados.  

A Trashin é uma empresa que realiza a gestão completa dos resíduos, além de 

projetos de logística reversa e transformação do lixo. “Atuamos desde a educação 

sobre a correta separação e acondicionamento dos resíduos até a coleta e destinação 

adequada dos mais diversos materiais.” Os clientes vão desde pequenos escritórios, 

escolas, shoppings e prefeituras a grandes empresas, como Itaú, Unilever e Unimed. 

No momento, a startup atua em Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, mas consegue atender interessados de 

qualquer lugar do País. 

De acordo com a Abrelpe, o País perde cerca de R$ 14 bilhões por ano com a 

falta de reciclagem. “Esse cálculo é feito em cima da quantidade de resíduos que são 

depositados nos lixões, que poderiam ser vendidos no mercado para virar matéria-

prima para outros processos e movimentariam mais dinheiro”, explica o presidente da 

Abrelpe. 

A baixa quantidade de resíduos reciclados no País serviu de motivação para a 

criação da Minha Coleta, plataforma de logística reversa. “O projeto nasceu em 2017 
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com o objetivo de ser o elo que faltava para a coleta seletiva funcionar. Tivemos essa 

ideia por causa de um concurso do Sebrae e conseguimos ficar bem classificados. Na 

época, tínhamos outra startup, mas, após identificar o tamanho do problema do 

mercado, decidimos nos aprofundar e tirar essa empresa do papel”, conta Eduardo 

Nascimento, CEO da Minha Coleta. 

Com sede em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a Minha Coleta atende 

condomínios residenciais. “Nossa plataforma garante a gestão dos resíduos, mas não 

apenas os de coleta seletiva, como também outros materiais, como bipa (bituca) de 

cigarro, além disso realizamos limpeza de fossa, levamos caixa de gordura para uma 

estação de tratamento em Cachoeiras de Macacu (RJ) que faz o reuso, e temos 

soluções para seringas e remédios.” 

Em parceria com a plataforma, depósitos de reciclagem e cooperativas fazem o 

trabalho de recolhimento dos resíduos. Esse serviço é feito por ex-catadores e pessoas 

que estão em situação de vulnerabilidade, como forma de garantir maior renda para 

essa população. Durante o processo, o sistema da Minha Coleta é utilizado para fazer 

as rotas de coleta e para controlar o estoque de materiais. Para finalizar, os parceiros 

comercializam os resíduos e registram a nota fiscal na plataforma, o que gera créditos 

de logística reversa – que servem para as empresas como comprovante de que certos 

resíduos tiveram destinação final ambientalmente adequada. 

Por conta das medidas restritivas da pandemia, a Abrelpe estima que houve um 

aumento de 10% a 15% na produção de lixo doméstico. Segundo Vitor Yuki, sócio do 

Greenhub, empresa que desenvolve projetos de gestão de resíduos e coleta seletiva, 

nesse período cresceu a demanda de condomínios residenciais em busca de serviços 

de logística reversa. “Porém, perdemos muitos projetos em empresas e prédios 

comerciais”. Criada em 2009, a iniciativa surgiu após a demanda pelo serviço por parte 

de um evento no Anhembi, em São Paulo. Atualmente, a empresa atua em São Paulo, 

Rio de Janeiro e no Distrito Federal, além de ter projetos na Bahia, Minas Gerais, 

Paraná e Santa Catarina. 

 

Exportação vai além do dólar valorizado 
Folha de S. Paulo 



    6 
 

na infraestrutura, uso de materiais que não são recicláveis e falta de incentivos 

econômicos e tributários por parte do Estado. No entanto, pequenas empresas 

encontram oportunidades para fazer dinheiro ao mesmo tempo em que ajudam na 

destinação correta desses resíduos. 

Um desses exemplos é a Trashin. A startup foi fundada pelos primos Sérgio 

Finger e Gustavo Finger em 2018, porém a ideia nasceu antes. Em 2012, os dois eram 

sócios de uma agência de marketing digital e resolveram participar de um concurso em 

um festival internacional de webdesign. Com a idealização da empresa de logística 

reversa, eles foram finalistas da competição. Seis anos depois, decidiram dar início à 

primeira incubação da Trashin. 

“Foi em 2018 que surgiu um edital de pré-incubação no Instituto Federal do Rio 

Grande do Sul, onde colocamos nossa ideia para validar e entender como funcionava o 

mercado de startups e de inovação”, conta Sérgio. Eles também participaram da 

Inovativa Brasil, maior programa de aceleração da América Latina, e conseguiram o 

primeiro aporte da aceleradora de startups Ventiur. E não demorou muito para que a 

empresa começasse a gerar resultados.  

A Trashin é uma empresa que realiza a gestão completa dos resíduos, além de 

projetos de logística reversa e transformação do lixo. “Atuamos desde a educação 

sobre a correta separação e acondicionamento dos resíduos até a coleta e destinação 

adequada dos mais diversos materiais.” Os clientes vão desde pequenos escritórios, 

escolas, shoppings e prefeituras a grandes empresas, como Itaú, Unilever e Unimed. 

No momento, a startup atua em Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, mas consegue atender interessados de 

qualquer lugar do País. 

De acordo com a Abrelpe, o País perde cerca de R$ 14 bilhões por ano com a 

falta de reciclagem. “Esse cálculo é feito em cima da quantidade de resíduos que são 

depositados nos lixões, que poderiam ser vendidos no mercado para virar matéria-

prima para outros processos e movimentariam mais dinheiro”, explica o presidente da 

Abrelpe. 

A baixa quantidade de resíduos reciclados no País serviu de motivação para a 

criação da Minha Coleta, plataforma de logística reversa. “O projeto nasceu em 2017 

7 
 

com o objetivo de ser o elo que faltava para a coleta seletiva funcionar. Tivemos essa 

ideia por causa de um concurso do Sebrae e conseguimos ficar bem classificados. Na 

época, tínhamos outra startup, mas, após identificar o tamanho do problema do 

mercado, decidimos nos aprofundar e tirar essa empresa do papel”, conta Eduardo 

Nascimento, CEO da Minha Coleta. 

Com sede em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a Minha Coleta atende 

condomínios residenciais. “Nossa plataforma garante a gestão dos resíduos, mas não 

apenas os de coleta seletiva, como também outros materiais, como bipa (bituca) de 

cigarro, além disso realizamos limpeza de fossa, levamos caixa de gordura para uma 

estação de tratamento em Cachoeiras de Macacu (RJ) que faz o reuso, e temos 

soluções para seringas e remédios.” 

Em parceria com a plataforma, depósitos de reciclagem e cooperativas fazem o 

trabalho de recolhimento dos resíduos. Esse serviço é feito por ex-catadores e pessoas 

que estão em situação de vulnerabilidade, como forma de garantir maior renda para 

essa população. Durante o processo, o sistema da Minha Coleta é utilizado para fazer 

as rotas de coleta e para controlar o estoque de materiais. Para finalizar, os parceiros 

comercializam os resíduos e registram a nota fiscal na plataforma, o que gera créditos 

de logística reversa – que servem para as empresas como comprovante de que certos 

resíduos tiveram destinação final ambientalmente adequada. 

Por conta das medidas restritivas da pandemia, a Abrelpe estima que houve um 

aumento de 10% a 15% na produção de lixo doméstico. Segundo Vitor Yuki, sócio do 

Greenhub, empresa que desenvolve projetos de gestão de resíduos e coleta seletiva, 

nesse período cresceu a demanda de condomínios residenciais em busca de serviços 

de logística reversa. “Porém, perdemos muitos projetos em empresas e prédios 

comerciais”. Criada em 2009, a iniciativa surgiu após a demanda pelo serviço por parte 

de um evento no Anhembi, em São Paulo. Atualmente, a empresa atua em São Paulo, 

Rio de Janeiro e no Distrito Federal, além de ter projetos na Bahia, Minas Gerais, 

Paraná e Santa Catarina. 

 

Exportação vai além do dólar valorizado 
Folha de S. Paulo 

(26/05/2021)



    8 
 

Quem acredita que somente as grandes companhias fazem parte do cenário 

favorável à exportação brasileira se engana. O número de micro e pequenas empresas 

que estão internacionalizando seus produtos vem crescendo desde 2011, segundo 

dados do Datasebrae. Aquelas que já exportavam ou que começaram a vender para 

fora do País em plena pandemia usufruíram de um câmbio. Esse, porém, não deve ser 

o principal motivo para ingressar no mercado externo. Tudo deve ser feito com 

estratégia bem desenhada e planejamento. 

Sócia-proprietária da Pistilos Primor, Thalita Bonadio Coelho Bügner conta que 

já tinha pensado em vender para outros países. O que a impedia até então era um 

motivo comum aos pequenos empreendedores ouvidos pela reportagem: medo. A 

empresa familiar fundada em 1953 na cidade de São Carlos (SP) –, fabrica pistilos 

artificiais e arames galvanizados, estruturas de arame que podem ser utilizadas em 

decoração, artesanato e confeitaria. “Sempre tive muito receio porque, quando 

começava a verificar, são muitos detalhes, normas, leis, cada país é diferente. Segurei 

por conta da parte burocrática”, ela diz, embora a empresa tenha capacidade para 

aumentar a produção e atender ao comércio externo. No ano passado, Thalita 

participou da primeira turma do Exportasp, programa paulista de capacitação para 

exportações voltado a MPE’s. O curso tem duração de quatro meses e atende negócios 

que nunca exportaram ou já realizaram a venda, mas precisam desenhar melhor a 

jornada no exterior. 

“A ideia é sensibilizar a empresa para a cultura exportadora”, diz Natalia Muto, 

da área de promoção de exportações da Investsp, agência que executa a iniciativa. Ao 

longo do programa, são ensinados os caminhos para a exportação e o empreendedor é 

orientado no desenvolvimento de um plano estratégico. A experiência foi muito 

proveitosa para Thalita porque, enquanto estava aprendendo na teoria, recebeu o 

contato de uma pessoa da Holanda interessada em comprar seus produtos.  O 

pagamento de US$ 400 entrou no caixa antes de a produção começar, prática comum 

nas vendas para o exterior. Com o dólar em alta, o resultado é promissor, mas a 

empresária teve uma surpresa: o banco dela cobrava R$ 580 apenas para converter o 

valor para o real. Entre conversas com a pessoa responsável pelas questões de 

comércio exterior da instituição, a taxa foi reduzida para R$ 80.  
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Mesmo com o preço do dólar favorável à exportação nos últimos três anos, 

essa não deve ser a razão para iniciar a atividade. “A gente trabalha muito na cabeça 

do empresário que ele tenha o plano de exportação para ser guiado, para que, não 

importa a variação cambial, esteja competitivo no mercado lá fora”, diz Deborah 

Rossoni, gerente da Apex-brasil. 

Na pandemia, alguns setores sofreram mais do que outros, então não adianta 

ter câmbio a favor se a empresa precisa ainda lidar com os desafios internos. Segundo 

o coordenador executivo do Exportasp e professor da FIA-USP, Diego Coelho, sempre 

há cenário para exportação. “Ela vai ocorrer pela competitividade, estratégia e 

planejamento da empresa. Cenário e realidade precisam ser interpretados para que a 

empresa lide com eles”, afirma Coelho. Para ele, exportação não deve ser encarada 

como plano B, mas parte da estratégia do negócio. É preciso observar que, no entorno 

do dólar, há variáveis que precisam ser levadas em consideração, ainda mais durante 

uma pandemia. Assim, o planejamento estratégico de vendas no exterior deve incluir o 

risco calculado, como indica Augusto Fernandes, da empresa JM Negócios 

Internacionais. 

 

VW abre ‘banco digital’ voltado a caminhoneiros 
O Estado de S. Paulo 

A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) e seu braço financeiro anunciam 

hoje a criação da fintech Trucker Pay, uma espécie de banco digital para facilitar 

transações feitas por frotistas, transportadoras e caminhoneiros, inclusive os 

autônomos, de todo o Brasil. 

Por um aplicativo de celular, o usuário poderá pagar gastos com abastecimento 

de combustível em postos, pedágio, serviços de manutenção e compra de peças em 

concessionárias e oficinas, refeições e outros produtos em locais conveniados. 

No futuro também será possível oferecer crédito para a compra de um 

caminhão ou para o seguro do veículo, com o pagamento das prestações pelo Trucker 

Pay, com juros inferiores aos de mercado, diz Roberto Cortes, presidente da VWCO. 

Segundo ele, a conta digital estará disponível para os cerca de 2 milhões de 
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caminhoneiros do País, assim como empresas de transporte, independente de uso ou 

não veículos da marca. 

O diretor geral do Volkswagen Financial Services, Rodrigo Capuruço, afirma que 

quase a totalidade das 140 concessionárias da marca já aderiram ao Trucker Pay. Elas 

serão responsáveis pelo cadastramento de estabelecimentos que queiram atuar com o 

pagamento digital. 

O uso do Trucker Pay começa quando a empresa distribui aos motoristas 

cartões virtuais com valores para bancar as despesas da viagem por meio de crédito 

oferecido pelo banco, com prazo de até 30 dias de pagamento. A novidade também 

estará disponível para autônomos. As taxas serão cobradas pelo uso do sistema; a 

adesão será gratuita. Outro atrativo será a adoção do “cash back” – devolução ao 

usuário de parte dos valores gastos com o cartão virtual. “Os bancos digitais e 

segmentados estão crescendo e ganhando cada vez mais clientes no Brasil. Analisando 

essa mudança de mercado e para trazer mais tecnologia e sinergia à operação do 

nosso ecossistema de negócios, decidimos lançar esse serviço pioneiro”, diz Cortes. 
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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 


