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NOTÍCIAS ECONÔMICAS:  22 DE DEZEMBRO 
 

‘Não vou esperar empresa estrangeira ser protagonista digital no Brasil’ 

O Estado de S. Paulo 

O período de pandemia foi agitado para o Magazine Luiza, que em 2020 foi às 

compras para reforçar sua operação digital, da logística à oferta de produtos, 

publicidade e  finanças. Ao todo, foram 11 aquisições. E, ontem, a companhia anunciou 

a maior delas: pagou R$ 290 milhões pela fintech Hub, que foi fundada pelo empresário 

Carlos Wizard Martins há oito anos. 

O presidente do Magazine Luiza, Frederico Trajano, disse que a heterogênea 

estratégia de compras se concentra em um só objetivo: a conquista da liderança do 

mundo digital brasileiro. “Não vou esperar uma empresa estrangeira ser protagonista 

digital no Brasil”, disse o executivo, referindo-se às gigantes Alibaba, Mercado Livre e 

Amazon. 

A seguir, os principais trechos da entrevista: 

• Qual é a importância da Hub para o sistema digital do Magazine Luiza? 

É muito importante. Ela tem acesso ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) e 

também ao Pix, pois, desde julho, tem autorização do Banco Central como instituição 

de pagamento. Ter isso dentro de casa reduz a nossa necessidade de contratar 

prestadores de serviço, reduzindo as fricções do cliente nas operações. Isso vai ajudar 

tanto o Magalupay, voltado ao público em geral, que lançamos em julho, quanto o 

Magalu Pagamentos, voltado para os vendedores do nosso marketplace, que existe 

desde abril. E vamos ter uma equipe de 250 pessoas adicionada ao nosso time, incluindo 

cem desenvolvedores. 

• Por que esse ambiente de pagamentos é tão importante para a estratégia de 

superapp? 

A Hub se encaixa na nossa estratégia, pois a conta de pagamentos é elo 

fundamental de todos os superapps da China – como o Wechat,  com o Wechatpay, e o 

Alibaba, que tem o Alipay. 
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• Isso vai acelerar o crescimento do Magalu na área? 

O crescimento em ritmo chinês já faz parte da nossa estratégia. O que a gente 

quer aumentar é a penetração desses serviços (na vida das pessoas). Hoje, temos 2 

milhões de clientes com contas abertas no Magalupay, mas nem todos são ativos. A ideia 

é ampliar a oferta de produtos financeiros em todo o ecossistema. E é também uma 

oportunidade de monetizar e gerar mais resultados em todas essas transações. 

• Com isso, o Magalu poderá ajudar os desbancarizados? 

A gente já ajuda a bancarizar no Brasil, com o Luizacred, temos 4 milhões de 

cartões emitidos, o que é mais do que o Nubank ou o Carrefour. A Hub é uma empresa 

de tecnologia que vai se conectar tanto com a operação de varejo quanto ao Luizacred. 

Ela vai fazer toda essa ligação do sistema (financeiro) que a gente já tem, ampliando 

possibilidades. 

• Qual é o balanço das aquisições deste ano? 

A gente tem cinco pilares estratégicos: o superapp, a entrada em novas 

categorias de produtos, agilização das entregas, crescimento exponencial do negócio e 

pensar o Magalu como um provedor de serviços. Todas as 11 aquisições seguem esse 

direcionamento. São peças que se encaixam perfeitamente a essa estratégia. 

• Com o repique de covid-19, está difícil prever o ano de 2021? 

O Brasil é volátil por natureza. Se nem o Banco Central consegue prever o que 

vai acontecer, não é a gente (que vai conseguir). Tenho de preparar meu time para que 

a gente cresça independentemente do cenário. Um modelo de negócios mais amplo, 

por exemplo, reduz riscos. E uma coisa não vai mudar: o Brasil ficou mais digital, mas a 

fatia (nas vendas) subiu de 5% para 10% (na pandemia). Tem muito espaço para crescer, 

pois na China esse porcentual é de 30%. E queremos ser protagonistas no digital. Não 

vou esperar uma empresa estrangeira ser protagonista digital no Brasil, seja ela chinesa, 

argentina ou americana. 
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Mutação do novo coronavírus deixa bolsas em alerta 

O Estado de S. Paulo 

 

A bolsa brasileira e boa parte dos mercados internacionais iniciaram a semana 

de Natal em queda, pelo temor causado pela mutação do novo coronavírus identificada 

no Reino Unido. A queda só perdeu intensidade à tarde, após autoridades, incluindo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), considerarem ser improvável que a variante 

inviabilize as vacinas. Nos EUA, a perspectiva de aprovação de um novo pacote de 

estímulos ajudou a aliviar as tensões. 

O Ibovespa caiu 1,86%, aos 115.822,57 pontos, após ter encerrado a semana 

passada em 118 mil pontos. As ações de Petrobrás, Vale e das empresas aéreas seguiram 

no vermelho. O dólar operou o dia todo em alta, mas depois de bater em R$ 5,22, 

terminou com valorização de 0,78%, a R$ 5,12. O Ibovespa seguiu as bolsas de Londres 

(-1,73%) e Paris (-2,43%), entre outras, que também fecharam em queda. 

O mercado reagiu mal em um primeiro momento à fala preocupada do primeiro-

ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e à ideia de que a variante do vírus prejudique 

a reabertura dos países, provocando um novo tranco no setor de serviços. 

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou à tarde que o Reino Unido 

tem reportado que a variante de coronavírus não afeta a eficácia da vacina. Para Regis 

Chinchila, da Terra Investimentos, as falas da OMS aliviaram as tensões.  

Nos Estados Unidos, as bolsas tiveram alívio, apesar da identificação da nova 

cepa do coronavírus. A notícia foi compensada pelo avanço na aprovação de um novo 

pacote fiscal, de US$ 900 bilhões. Os congressistas corriam para aprovar o texto, mas 

ele não havia passado até o fechamento desta edição. O índice Dow Jones encerrou com 
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alta de 0,12%. O S&P 500 perdeu -0,39%, e o Nasdaq cedeu -0,10%. O VIX, termômetro 

do medo em Wall Street, saltou 16,64%, a maior alta diária desde outubro. 

 

Após pandemia, mercado quer ofertas ‘mais rápidas’ 

Broadcast 

Após um ano bastante volátil na Bolsa, uma demanda ficou evidente e será uma 

agenda do mercado financeiro em 2021: a redução do tempo de realização de uma 

oferta de ação para as empresas já listadas, o follow on. Hoje, as ofertas subsequentes, 

como são chamadas, levam cerca de duas semanas para serem colocadas de pé. Desde 

2015, uma mudança na regra de emissões ajudou a enxugar o prazo. Agora, a ideia é 

diminuir ainda mais esse tempo, para algo em torno de cinco dias. “Essa demanda ficou 

latente na pandemia”, diz o presidente da B3, Gilson Finkelsztain. “O mercado muito 

volátil faz com que os emissores tenham mais preocupação e duas semanas se tornaram 

um prazo muito longo.” Nos Estados Unidos, esse tipo de oferta sai em até três dias após 

o anúncio ao mercado. » Sabor dos ventos. Quanto menor o tempo para se fazer a 

oferta, menor é a exposição à volatilidade, que pode jogar o preço da ação na oferta 

subsequente para baixo. 

As emissões de ações ajudaram muitas empresas listadas a reforçarem o caixa, 

no pior momento da crise. Houve operações de grande porte em 2020. Em junho, a Via 

Varejo, que estava com lojas fechadas por conta da quarentena, fez uma emissão de R$ 

4,5 bilhões. 

A Centauro, na mesma situação, reforçou o caixa com R$ 900 milhões no mesmo 

mês. A Americanas fez uma oferta jumbo de R$ 7,8 bilhões em julho. A IMC, dona de 

Pizza Hut e Frango Assado, conseguiu R$ 384 milhões. 

 

Mais empregos 

Folha de S. Paulo 

O Grupo J&F superou os 155 mil funcionários no Brasil, com crescimento de 10% 

no número de empregados em comparação ao ano anterior. Foram 13,6 mil vagas 

criadas no grupo no ano, sendo 12 mil apenas na empresa de alimentos JBS. 
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O maior crescimento porcentual (70%),  aconteceu no Picpay. Com o avanço do 

setor de pagamentos, a carteira digital saltou de 1,1 mil funcionários, em 2019, para 1,9 

mil este ano.  

 

Crescimento do BDMG 

Broadcast 

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) fechará 2020 com o maior 

desembolso de sua história: serão R$ 2,8 bilhões destinados a empresas e municípios, 

115% a mais do que em 2019. 

O banco de fomento mineiro ofereceu crédito via plataforma para facilitar o 

acesso de micro e pequenas empresas, segmento que respondeu por mais de R$ 900 

milhões da carteira, também recorde histórico. “Para minimizarmos os efeitos da 

pandemia, fortalecemos a estratégia de funding com a atração de recursos de parceiros 

multilaterais”, diz o presidente do BDMG, Sergio Suchodolski. 

 

Market Place do BB 

O Estado de S. Paulo 

O Banco do Brasil vai deixar de oferecer apenas produtos financeiros em seu 

aplicativo. A partir de hoje, passa a vender vouchers de empresas parceiras, que incluem 

serviços de transporte individual, delivery de alimentos, streaming de músicas, games, 

jogos educacionais e soluções para empresas. As ofertas estarão disponíveis na primeira 

tela do app do banco, na seção ‘Facilidades’. O cliente escolhe o serviço ou produto e 

paga por débito em conta corrente. Enquanto o parceiro pode explorar a base de 

clientes do BB, o banco público recebe uma porcentagem da venda e, de quebra, a pode 

engajar o cliente mais em seu aplicativo. 

 

Previsões 2021 

Jornal Valor 

A gestora Capitânea estima que o volume de fundos imobiliários negociados na 

Bolsa pode dobrar em 2021, ou seja, superar R$ 200 bilhões. De acordo com a B3, eles 
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somavam R$ 117 bilhões em patrimônio líquido até outubro.  Embora o cenário para o 

próximo ano ainda aponte para incertezas, o juro real deve seguir em patamares baixos 

e o investimento em fundos imobiliários ganhou muita popularidade nas estratégias de 

busca de retorno e proteção do patrimônio. A Capitânea acaba de conseguir mais R$ 

470 milhões com o fundo imobiliário CPTS11, que investe em Certificados de Recebíveis 

Imobiliários de lajes corporativas, galpões e imóveis de varejo e cotas de outros fundos 

adquiridos em meio à crise da pandemia. Com a nova captação, o fundo chega a R$ 1,3 

bilhão sob gestão. 

 

Receita de novembro é a maior para o mês em 6 anos 

Broadcast 

A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 140,101 bilhões 

em novembro, segundo a Receita Federal. O resultado representa um aumento real 

(menos a inflação) de 7,31% na comparação com novembro de 2019. Em relação a 

outubro deste ano, houve recuo de 9,79%. O valor arrecadado no mês passado foi o 

maior para meses de novembro desde 2014. Naquele ano, a arrecadação de novembro 

atingiu R$ 142,286 bilhões. 

O resultado das receitas veio dentro do intervalo de expectativas das instituições 

ouvidas pelo Broadcast Projeções, que ia de R$ 115 bilhões a R$ 146 bilhões, com 

mediana de R$ 137,80 bilhões. Segundo a Receita, o comportamento da arrecadação de 

novembro teve forte impacto negativo (queda de 7,40% ante novembro de 2019)  por 

causa da queda das vendas de serviços. O valor em dólar das importações também caiu, 

de 5,23%. Em contrapartida, as vendas de bens (6%) e produção industrial (1%) 

registram alta ante novembro. A Receita informou que entre os principais fatores não 

recorrentes e de alteração de legislação do mês geraram um recuo de 40,84% na 

comparação com novembro de 2019. 

No acumulado do ano até novembro, a arrecadação federal somou R$ 1,320 

trilhão, o menor volume para o período desde 2010. Devido aos impactos da pandemia, 

o montante ainda representa um recuo real de 7,95% na comparação com janeiro a 

novembro de 2019. 

 Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho
Fone: (85) 3444.2900
www.sedet.ce.gov.br
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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 

 


