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NOTÍCIAS ECONÔMICAS:  21 DE DEZEMBRO 
 

Gastos dos Municípios em 2021 
O Estado de S. Paulo 

Os candidatos que saíram vitoriosos da eleição de 2020 com promessas 

de aumentar o serviço público e fazer concursos para funcionários encontrarão, 

no próximo ano, uma barreira legal. Custos com o funcionalismo e contratações 

devem ficar congelados durante todo o primeiro ano de mandato dos prefeitos 

eleitos. Uma lei aprovada em maio deste ano pelo Congresso Nacional impede 

a União, os Estados e os municípios de fazer qualquer contratação, reajuste ou 

reforma administrativa que traga aumento de despesa. 

A regra foi incluída na lei complementar 173, que criou o programa federal 

de enfrentamento à pandemia do coronavírus. O congelamento de vagas e 

salários foi a contrapartida a um alívio financeiro de R$ 125 bilhões e à 

suspensão de pagamentos da dívida com a União, e vale até 31 de dezembro 

de 2021. Todos os municípios do País estão submetidos à regra. Na lei, há 

exceções previstas apenas para a reposição de cargos e contratações 

temporárias, inclusive para prestação de serviço militar. 

A exigência da lei dificulta o cumprimento dos planos de governo mais 

ambiciosos, que prometeram a expansão do atendimento e criação de novos 

serviços públicos. No caso do Rio de Janeiro, algumas propostas do prefeito 

eleito Eduardo Paes (DEM) são dificultadas não só pela lei complementar 173, 

mas pela situação fiscal da prefeitura. 

Uma das promessas, exibida em vídeos da campanha na TV e nas redes 

sociais, é recontratar mil médicos e outros 5 mil profissionais da saúde no 

primeiro ano de governo. Outras promessas de campanha são contratar mais de 

3 mil professores, expandir programas de segurança, voltar a dar prioridade aos 

investimentos sociais e criar um novo plano de carreira para servidores da área 

de saúde no ano que vem. A campanha não divulgou a previsão de impacto das 

medidas no Orçamento municipal. 

O Rio é, entre todas as capitais do País, aquela que tem a maior 

proporção da sua receita dedicada ao pagamento de servidores. Segundo os 
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dados mais recentes do Tesouro Nacional, referentes a 2019, o gasto bruto com 

pessoal equivale a 79% do dinheiro que sobra após o município pagar 

transferências previstas na Constituição. A situação do Rio é discrepante se 

comparada a outras capitais mais ricas. São Paulo, Belo Horizonte e Salvador, 

por exemplo, estão na situação inversa, abaixo dos 50% da receita corrente 

líquida comprometida. 

Para o economista Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal 

Independente (IFI), do Senado, o congelamento de contratações e salários 

exigido na lei complementar 173 “é uma boa regra, mas insuficiente”.  

 

Volks vinculará bônus de executivos às metas ESG 
Jornal Valor 

Com o objetivo de reforçar suas credenciais de sustentabilidade, a 

Volkswagen quer atrelar bônus de executivos do alto escalão às metas 

ambientais, sociais e de governança, ou ESG na sigla em inglês, cada vez mais 

valorizadas por investidores. 

A Volks planeja obter a aprovação de acionistas para o sistema de 

remuneração atualizado durante a assembleia geral anual do próximo ano, disse 

o presidente do Conselho da montadora, Hans Dieter Poetsch.  O avanço das 

iniciativas ESG será monitorado por meio de métricas-chave, como 

descarbonização interna e índices de diversidade. 

 

IPO da CSN Mineração já tem data para acontecer 
O Estado de S. Paulo 

A abertura de capital da subsidiária de mineração da CSN já tem data 

marcada. O IPO que deveria ser realizado este mês, acontecerá em 18 de 

janeiro. O valor inicial dos papéis – o “dia D” da operação – será conhecido em 

8 de fevereiro. O preço do minério de ferro nas alturas, já superando os US$ 160 

a tonelada, deve impulsionar a oferta. Um dos IPOs mais aguardados para o 

próximo ano, a abertura de capital da CSN Mineração deve girar mais de R$ 8 

bilhões. Do total, R$ 7 bilhões irão ao caixa da CSN, pela venda de uma fatia 

minoritária na unidade – e o dinheiro deve ajudar a reduzir seu endividamento. 

No fim de setembro, a dívida líquida da siderúrgica superava os R$ 30 bilhões.  
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Logística da Vacina 
Folha de S. Paulo 

Responsável pela logística de 2 milhões de testes de covid-19 e de 

vacinas contra meningite C, a Tora pretende dobrar sua capacidade de 

armazenamento refrigerado em Betim (MG). O objetivo é atender à demanda e 

agilizar o transporte das vacinas contra o coronavírus na região Sudeste. Com 

faturamento anual de R$ 750 milhões, 61 filiais em 12 Estados e quatro no 

exterior (duas na Argentina, uma no Chile e uma no Uruguai), a Tora vai investir 

R$ 10 milhões nessa adaptação. Com a expansão, terá capacidade de 

armazenar cerca de 7 milhões de doses de vacinas por remessa recebida do 

exterior. 

Além do espaço físico refrigerado, a empresa também está se 

estruturando para receber em maior escala a carga importada, fazer o transporte 

com DTA (Declaração de Trânsito Aduaneiro) e o acompanhamento do 

armazenamento com profissionais especializados e sistemas de monitoramento. 

 

Equipamentos para setor Eólico 
Broadcast 

O conglomerado alemão Thyssenkrupp vai aumentar seu portfólio de 

produtos para o setor eólico no Brasil. A empresa, que fornece rolamentos e 

anéis de amplo diâmetro para turbinas eólicas na fábrica de Diadema (SP), vai 

expandir a atividade de usinagem em Santa Luzia (MG). A meta é destinar 20% 

da capacidade produtiva de Santa Luzia para o setor de energia, segundo o 

presidente da Thyssenkrupp na América do Sul, Paulo Alvarenga. Já dentro da 

nova estratégia, a empresa está trabalhando na produção e usinagem de 50 

peças de grande porte para dois clientes do segmento, com previsão de entrega 

para o primeiro semestre. 

 

Investimentos do BID na Área de Inovação da Saúde 
O Estado de S. Paulo 

O BID Lab, braço de inovação do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, assinou contrato com o Hospital das Clínicas da Faculdade de 
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Medicina da USP para o aporte de US$ 870 mil, o equivalente a R$ 4,4 milhões. 

O dinheiro deve ser usado para financiar inovações para problemas de saúde 

pública. Dez projetos relacionados ao enfrentamento da pandemia serão 

apoiados. Há iniciativas que usam inteligência artificial no diagnóstico da doença 

e outras de aplicações de Internet das Coisas (IoT) para equipamentos de UTI e 

digitalização de promtuários. As propostas foram apresentadas em oito editais 

abertos no programa IdeiaGov. 

 

Aumento da Demanda de Alumínio 
Folha de S. Paulo 

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) contratou 370 funcionários em 

2020 para atender ao aumento da demanda por alumínio. Mais 109 vagas estão 

previstas para serem abertas entre janeiro e fevereiro. A CBA tem capacidade 

produtiva de 450 mil toneladas por ano de metal primário e 220 mil toneladas 

anuais de produto transformado. 

Para não cortar a produção e os empregos no meio da pandemia, a 

companhia passou a exportar mais lingotes e aumentou a produção de folhas 

em 22%. Com isso, conseguiu atender à demanda do mercado de embalagens. 

Depois de um primeiro semestre ruim, com a queda na demanda da indústria 

automotiva e da construção civil, os negócios começaram a melhorar em agosto. 

Agora, para atender especialmente ao mercado de construção, a CBA inaugurou 

um novo poço para a produção de tarugos, possibilitando a ampliação da 

capacidade instalada em 50%, a partir de um investimento de R$ 30 milhões, 

feito há cerca de 2 anos. 

 

Instrumentos Financeiros Inovadores para Sistemas 
Sustentáveis 
Broadcast 

A competição anual do Global Innovation Lab for Climate Finance (The 

Lab), que encerra inscrições amanhã, está em busca de propostas de 

instrumentos financeiros inovadores que atraiam recursos para sistemas 

sustentáveis de produção de alimentos. Segundo Tatiana Alves, que lidera o 
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programa do Lab no Brasil, isso inclui soluções para cadeias de agricultura e 

pecuária, mas também em gestão de resíduos e fornecimento de insumos. 

As iniciativas selecionadas receberão consultoria para desenvolvimento, 

design e análise de mercado durante sete meses. A nova turma será anunciada 

em fevereiro. O Lab é uma iniciativa de mais de 60 investidores, instituições 

financeiras privadas e governos, que acelera soluções de investimento para 

apoiar metas de desenvolvimento sustentável em mercados emergentes. 

 

Frango Orgânico e “Bacalhau Vegetal” 
Broadcast 

Tendências sustentáveis seguem no radar da Seara, que lançou para as 

ceias de fim de ano o frango Fiesta orgânico, inédito na categoria de aves de 

grande porte. Ao todo, 111 mil “frangões” foram criados em Santa Catarina, por 

9 granjeiros, que produziram 215 toneladas de carne, sem utilização de 

agrotóxicos ou transgênicos. O Fiesta orgânico custará, em média, 30% mais 

que o frango convencional da Seara próprio para festas. 

Para os consumidores adeptos do vegetarianismo e tendências similares, 

também foi lançado um “bacalhau” 100% vegetal. Produzido na unidade da 

Seara em Rio Grande da Serra (SP), tem uma receita à base de pimentões verde 

e vermelho, grão-de-bico, tomate, cebola e azeitona. “Além disso, possui a 

biomolécula i, tecnologia exclusiva que garante sabor e textura de carne aos 

alimentos feitos com plantas”, diz José Cirilo, diretor executivo de Marketing e 

Trade da Seara. “Estamos atentos a tendências globais de mercado para trazer 

novidades inovadoras e surpreendentes.” 

 

Expansão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
Broadcast 

Um sistema eletrônico de validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

testado pelo Ministério da Agricultura poderá em breve ser adotado pelos 

Estados. O Paraná, por exemplo, já iniciou treinamento para aplicar, a partir do 

ano que vem, a plataforma Arcgis, desenvolvida pela Universidade Federal de 

Lavras (Ufla). É o que conta Valdir Colatto, diretor-geral do Serviço Florestal 
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Brasileiro (SFB), que gerencia o CAR. Ceará e Acre também estão bem 

preparados e devem vir em seguida, adianta. 

A validação eletrônica do CAR é essencial para acelerar o processo de 

regularização ambiental nas propriedades rurais do País. “Temos 6,5 milhões de 

CARS preenchidos e fazer a análise manual de cada um seria inviável”, diz 

Colatto.  
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MERCADOS E ÍNDICES  
DADOS SELECIONADOS 

 

 
DADOS DEMOGRÁFICOS 

  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Densidade demográfica 56,76 hab/km2   22,43 hab/km2   
Área 148.894 Km2 - 8.510.295.914 Km2   
População 9.187.103 57.374.243 211.755.692   

INDICADORES SOCIAS 
  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Índice de GINI: 0,6193 0,6277 0,6086   
Renda domiciliar per capita R$ 942,00 - R$ 2.398,00   
Expectativa da Vida 74,1     2017 
IDH 0,68 (17º no Brasil) - - 2010 

DADOS ECONÔMICOS 
  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

Meta de Inflação - - 4% a.a 2020 
- - 3,75% a.a 2021 

Meta Selic - - 2% a.a 2020 
- - 2,75% a.a 2021 

PIB        R$ 156,1 BI - R$ 6,90 TRI 2020 
Saldo da Balança Comercial (Em Mi US$) -42,5  5.472,6 Out/2020 
Volume de Crédito     R$ 3,872 TRI Out/2020 

MERCADO DE TRABALHO 
  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Desocupação (%)* 14,1 17,9 14,6 3 TRI 2020 
Nível de Ocupação (%) 40,7 38,9 47,1 3 TRI 2020 
Força de Trabalho (mil) 4.142 8.404 - 3 TRI 2020 
    Ocupada (mil) 3.675 7.418 - 3 TRI 2020 
    Desocupada (mil) 467 986 - 3 TRI 2020 
Fora da Força de Trabalho (mil) 3.213 5.512 - 3 TRI 2020 

Abertura/Fechamento de Empresas - Jan-Out 2020 
  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Abertura 73.880 - - 2020 
Fechamento 22.788     2020 
Saldo 51.082 - - 2020 

 Bolsa, Moeda e Commodities    
 30/11/2020 Dia(%) Mês (%) Ano (%) 
Ibovespa (em pontos ) 108,893 -1,52 15,90 -5,84 
Petróleo- Brent (US$/Barril) - 1°futuro 47,59 -1,22 27,04 -27,89 
Real – BRL/US$ 5,36 0,41 -6,71 32,97 

Elaboração Sedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICADORES MENSAIS SELECIONADOS - JANEIRO A NOVEMBRO 2020 

 

Elaboração: CAPEF – Gerência de Investimentos 

 


