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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:  
24 DE DEZEMBRO 
 

Emprego formal é recorde, mas não repõe perdas 

O Estado de S. Paulo 

O Brasil criou 414.556 empregos com carteira assinada em novembro, de acordo com o 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia. O número 

é o maior de toda série histórica, iniciada em 1992 e o quinto mês seguido de geração de 

empregos com carteira assinada. 

No acumulado de julho a novembro, foram criados 1,499 milhão de postos formais. 

Mesmo assim, ainda não houve recuperação das perdas entre março e junho, período mais 

agudo da pandemia, quando 1,612 milhão de vagas foram fechadas. 

 

  

 

“Tivemos um mês com uma geração de empregos bastante razoável”, disse o 

economista José Pastore, professor da FEA/USP. Na sua avaliação, esse desempenho mostra que 

as medidas tomadas pelo governo, como a redução de jornada, suspensão de contrato de 

trabalho e o auxílio emergencial – que injetou recursos no consumo com desdobramentos no 

emprego – deram resultado. No entanto, essas medidas, até o momento, devem terminar em 

31 de dezembro. O ponto é saber se essa retomada do emprego se sustenta no ano que vem 

com a retirada dessas muletas. “A questão que fica é o que será de janeiro em diante”, alertou 

Pastore. Ele acredita que o fim do auxílio pode provocar um abalo no emprego. 

“O cenário é bem incerto”, concordou o economista Renan Pieri, professor da FGV/SP. 

Segundo ele, a dinâmica do emprego neste momento é uma recuperação lenta que depende da 
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dinâmica da pandemia, com uma segunda onda de covid-19, o início da vacinação e a 

prorrogação ou não de medidas que ajudaram a segurar os trabalhadores nos últimos meses. 

Já está no radar do ministro da Economia, Paulo Guedes, que é preciso resolver crise de 

saúde pública para recuperar a economia e o emprego. Ao comemorar os dados do Caged, o 

ministro disse contar com a vacinação em massa para a recuperação econômica.  

De janeiro a novembro deste ano, houve a geração de 227.025 empregos com carteira 

assinada. No mesmo período do ano passado, o Brasil registrou 948.344 contratações a mais do 

que demissões. O resultado acumulado deste ano é o pior para esse período desde 2016. 

Renan, da FGV , lembrou que devem ocorrer muitos desligamentos de trabalhadores 

após o Natal, especialmente do comércio. Em novembro, o saldo positivo do comércio foi de 

179.077 vagas, atrás  dos serviços, com 179.261 contratações e que liderou o ranking entre os 

demais setores. Já na indústria, foram abertas 51.457 vagas em novembro, seguida pela 

construção civil, com um saldo de 20.724 vagas. Na contramão dos demais setores, agricultura, 

pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura fecharam 15.353 vagas no mês passado. 

 

SP terá energia solar em postos de saúde 

O Estado de S. Paulo 

De olho no crescimento e na sustentabilidade da energia solar, a Prefeitura de São Paulo 

fará sua maior aposta no setor. O município vai publicar, no Diário Oficial, os detalhes de uma 

PPP para viabilizar a instalação de painéis fotovoltaicos em 80 unidades básicas de saúde da 

capital paulista. Com prazo de 25 anos, o contrato tem valor de até R$ 104 milhões. 

A energia solar fotovoltaica vem crescendo no Brasil. Entre o fim de 2019 e novembro 

de 2020, a capacidade instalada do setor dobrou no País, atingindo 7.243 megawatts (MV), 

segundo a Absolar. A energia solar ainda tem uma fatia da matriz energética brasileira, de menos 

de 2%. Há grandes grupos industriais apostando na expansão da energia solar, tanto do ponto 

de vista de fabricação de equipamentos quanto de gestão de projetos. Entre as multinacionais 

que vêm ampliando sua atuação estão a catarinense Weg e a alemã Siemens. 

Segundo o secretário adjunto de governo do município de São Paulo, Flávio Barbarulo 

Borgheresi, esse é apenas o início para a disseminação da energia fotovoltaica na capital 

paulista. A ideia é que essa primeira PPP sirva de termômetro para o interesse das empresas 

que administram usinas fotovoltaicas. “Mais do que os benefícios econômicos que virão, esse é 

também um passo que a administração da cidade dá em direção à sustentabilidade”, disse 
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Borgheresi. “Só esse projeto piloto vai evitar a emissão de 24,5 milhões de toneladas de gás 

carbônico (CO2) na atmosfera ao longo desses 25 anos. 

O Estado de São Paulo e a capital paulista têm muito a fazer na área, uma vez que o uso 

da energia fotovoltaica é desproporcional ao PIB de ambos. O Estado hoje representa 12,6% do 

total da potência solar instalada do Brasil (atrás de Minas Gerais, que soma 19,2%, e empatado 

com o Rio Grande do Sul). Já o município nem aparece no “top 10” nacional, que é liderado por 

Cuiabá (MT), Uberlândia (MG), Rio de Janeiro, Fortaleza (CE) e Teresina (PI), conforme a Absolar. 

É consenso também que o Brasil como todo ainda pode ganhar bastante espaço nessa 

área, em relação a outros países, uma vez que a incidência de sol é alta no País durante quase 

todo o ano. De acordo com a associação, porém, o Brasil ainda ocupa uma discreta 12.ª posição 

no setor. Hoje, os chineses são líderes em energia solar, com mais do que o dobro da capacidade 

instalada dos Estados Unidos, que vêm na segunda posição. Em seguida aparecem Índia, Japão 

e Vietnã. Além de vantagens ambientais, a Prefeitura garante que a instalação dos painéis 

solares também vai trazer benefícios econômicos ao município. A administração projeta que, 

em 25 anos, a conta de luz das 80 unidades básicas de saúde custaria um total de R$ 142 milhões. 

O contrato da PPP prevê, ao longo desse período, uma remuneração máxima de R$ 104 milhões 

à concessionária vencedora – o que garantiria uma economia mínima de 25%. 

No entanto, segundo Borgheresi, a redução de gastos pode ser maior, uma vez que a 

vencedora da PPP será definida pelo maior deságio em relação ao custo – essa tem sido uma 

prática comum para a escolha de concessionários em recentes rodadas de privatização. As 

empresas terão até 10 de fevereiro para enviar propostas. Antes da publicação, o edital passou 

pela fase de consulta pública, tendo incorporado sugestões da sociedade e do setor ao texto. 

A companhia vencedora da licitação ficará responsável pela instalação, gestão e 

manutenção dos painéis ao longo do período do contrato – a Prefeitura terá um papel de 

monitoramento dos objetivos estabelecidos e da qualidade do serviço. De acordo com o 

secretário municipal, as 80 unidades de saúde que receberão os painéis passaram por recente 

reforma, bancada com recursos repassados pelo BID.  

Para analistas, vacinação em massa é vital para a recuperação de 

empregos 

O Estado de S. Paulo 

Para os especialistas em mercado de trabalho é preciso que o País avance em um 

programa consistente de vacinação contra a covid-19 no ano que vem, se quiser reduzir os 

efeitos negativos da pandemia nos empregos e na renda. O ano, marcado por recordes de 
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desemprego, se encerra com a perspectiva de novos picos de desocupação no começo de 2021, 

quando um contingente de desempregados que era beneficiado pelo auxílio emergencial deve 

voltar a buscar uma nova ocupação, após o fim do benefício. 

 

 

A taxa de desemprego era de 14,2% em novembro, pela Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (Pnad) Covid, iniciada em maio pelo IBGE. No mesmo mês, o País criou 414,6 mil 

vagas formais, um recorde, mas que não repõe as perdas do ano, pelo Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. 

Na visão de economistas, a taxa de desocupação no País deve bater no maior patamar 

já visto no primeiro trimestre de 2021, quando o auxílio emergencial não deverá mais ser 

concedido aos brasileiros que mais sentiram os impactos econômicos da covid. 

Para o consultor da Fipe, Eduardo Zylberstajn, há dois pontos importantes ao se avaliar 

o impacto positivo da vacina na recuperação dos empregos. “O primeiro é que quanto mais 

pessoas forem vacinadas, mais rapidamente elas poderão retomar suas atividades. Mas também 

haveria uma mudança de expectativas: cai a incerteza e com isso investimentos e gastos das 

famílias, com viagens, por exemplo, poderiam voltar, no curto prazo.” 

Clemente Ganz Lúcio, sociólogo do Dieese, concorda que a vacinação será crucial para 

recuperar o mercado de trabalho em 2021. Ele só pondera que isso não resolve todos os 

problemas, e que o desemprego já era alto mesmo antes da pandemia. 

No trimestre até fevereiro, a desocupação era de 11,6%, pela Pnad Contínua. “A 

superação da crise deve ser orientada por um projeto que mobilize a recuperação da capacidade 

de investimento público em infraestrutura econômica e social.” 

 Uma pesquisa exclusiva da Arymax e da B3 Social, com o Instituto Veredas, ajuda a 

mostrar os efeitos desiguais da covid no mercado de trabalho. A maior parte dos trabalhadores 
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das regiões Norte e Nordeste, que também são as mais dependentes do auxílio emergencial têm 

empregos vulneráveis – em setores mais afetados pela pandemia ou em postos informais. “O 

Brasil já estava em um cenário de crescimento baixo, investimento em queda e maior déficit 

público. Com a pandemia muitas pessoas devem cair na informalidade e ter ocupações muito 

precárias”, diz Vahíd Vahdat, diretor do Veredas. 

 

Crescimento do mercado de Certificação de Créditos de Carbono 

Broadcast 

Tem crescido o número de estrangeiros, principalmente norte-americanos e 

canadenses, interessados na certificação de carbono florestal na Amazônia Legal para 

comercialização de créditos de carbono. O escritório Vieira 

Rezende Advogados acaba de fazer assessoria para um grupo dos EUA para a venda dos 

títulos no mercado internacional e tem recebido consultas de outros interessados.  O escritório 

foi responsável pela análise da regularidade imobiliária e ambiental das propriedades que 

serviram de lastro para a emissão dos créditos, além da negociação dos contratos de cessão e 

compra e venda dos certificados. Ainda não é possível estimar valores. 

A emissão de créditos de carbono só se dá em propriedades que estejam com a floresta 

preservada ou em regeneração. A empresa desenvolveu uma metodologia baseada nos 

princípios do Verified Carbon Standards (VCS) – padrão internacional de certificação.  

Crescimento de fraudes no Comércio Eletrônico 

Broadcast 

O crescimento do comércio eletrônico provocou um efeito colateral: o aumento do 

número de fraudes de cartões de crédito. Levantamento da HST, empresa de tecnologia de 

segurança para instituições financeiras e de pagamentos, apontou crescimento de 100% no 

número de fraudes com uso dos chamados “robôs zumbis” no varejo em 2020. Nesse tipo de 

ciberataque, os robôs identificam números de cartões de crédito para fraudes. 

“Uber do ônibus” 

Broadcast 

Em um ano de grandes desafios para as companhias aéreas por conta da pandemia, a 

Buser, startup conhecida como “Uber do ônibus”, conseguiu aumentar o número de usuários 

cadastrados na plataforma. Foram de 1,7 milhão no fim de 2019 para 3 milhões. A Buser faz a 

intermediação entre passageiros e empresas fretadoras de viagens rodoviárias. 
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As empresas que oferecem serviço por meio do app Buser fazem rotas intermunicipais 

e interestaduais. As companhias que vendem passagem na rodoviária têm entrado com ações 

na Justiça contra o aplicativo. Há duas semanas, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu pela 

regularidade das atividades de intermediação da Buser. As viações prometem recorrer. Na 

semana passada, projeto de lei aprovado pelo Senado, porém, ameaçava dar fim ao mercado 

de aplicativos de fretamento. Parecer do senador Acir Gurgacz (PDT-RO), cujos familiares são 

donos de empresas de ônibus, vetou a intermediação e a venda individual de passagens nos 

casos de transporte não regular de passageiros.  

 

Stone é condenada por plágio em layout em tíquete 

Broadcast 

A Stone, dona das maquininhas de pagamentos, virou alvo de uma ação indenizatória 

por plágio no layout dos comprovantes de pagamento. A empresa foi condenada pela 27ª Vara 

Cível do foro central do Tribunal de Justiça de São Paulo. O processo foi movido por um designer 

de Curitiba, cujo nome não foi revelado, que diz ter desenvolvido o projeto como exercício para 

uma aula que ministrou num curso universitário, em 2016. O desenho foi postado em seu perfil 

no Linkedin e, em 2017, ele reconheceu seu projeto plagiado e concretizado em um 

comprovante de pagamento emitido pela Stone ao concluir uma compra. O designer apresentou 

à Justiça um áudio enviado por Whatsapp pelo gerente de design da Stone, no qual ele admite 

que seu projeto foi usado na íntegra. Pelos cálculos do profissional, o novo layout para 

comprovantes de pagamento emitidos pelas máquinas de cartão reduziu em 47% o tamanho do 

papel utilizado, implicando em uma economia anual de R$ 2,2 milhões. 

O TJ determinou que a Stone divulgue a identidade do autor do design dos 

comprovantes, com destaque, por três vezes consecutivas em jornal de grande circulação. Além 

disso, terá de pagar indenização por danos materiais, em valores que deverão ser apurados e a 

indenizar o designer a título de danos morais, em R$ 20 mil, em virtude das violações aos direitos 

autorais. 

 

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



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 

 

Projeções BFA 
(Highlight 39) 
 

 
 
As projeções da equipe BFA ressaltam a necessidade de cautela no mercado de capitais. Os 
movimentos observados no Ibovespa, em linha com as bolsas mundiais, podem se agravar no 
curto prazo devido à percepção do risco-país e à possível fuga de capital diante do cenário 
político econômico ainda muito turbulento.  
 Nosso modelo segue indicando a expectativa do PIB para 2020 no intervalo entre -4,72% 
e -2,96%, indicando uma retração média próxima de 4,0% no ano. No âmbito da taxa básica de 
juros, nosso modelo continua a reforçar um alto viés macroeconômico na economia brasileira e 
indica uma Selic justa de 3,45%. No curto prazo, vimos o câmbio em tendência de queda como 
aliado para o comércio exterior e ao combate à inflação. Para os médio e longo prazos, 
ressaltamos a possibilidade de reversão frente ao atual contexto político fiscal.  
 
 
 

Expectativas Focus Banco Central Projeções BFA

X2020: IPCA: 4,39%; SELIC: 2%; CÂMBIO R$5,15; PIB: -4,40X XSELICadj: 3,45%; PIBadj: -3,03x


