
Resumo de 
notícias econômicas

29 de dezembro de 2020
(terça-feira)

Núcleo de Inteligência da Sedet



1 
 

NOTÍCIAS ECONÔMICAS:  29 DE DEZEMBRO 
 

‘É preciso desafiar o atual conceito de sucesso do capitalismo’ 
O Estado de S. Paulo 

O jornalista Rodrigo V. Cunha propõe um desafio no livro Humanos de 

Negócios – Histórias de Homens e Mulheres que Estão (Re)humanizando o 

Capitalismo (Editora Voo): deixar para trás antigos conceitos de sucesso que 

sempre permearam a cultura capitalista e redefinir a imagem de um profissional 

a ser admirado. Por isso, ele reuniu na obra desde empresas tradicionais – como 

Natura e Porto Seguro – até empreendedores que fazem a diferença com 

ativismo, cultura e trabalhando diretamente em comunidades. 

• Como o seu livro se encaixa no avanço do conceito ESG (meio 
ambiente, sociedade e governança, na sigla em inglês) no mundo dos 
negócios? 

Desde minha passagem pelo Banco Real, em 2003, comecei a aprender 

sobre sustentabilidade, inclusive fazendo comunicação voltada para essa área. 

Era uma coisa muito avançada para a época. Fui picado pelo tema e não teve 

como voltar atrás: só consigo enxergar os negócios de maneira consciente, 

pensando de forma criteriosa os impactos (de uma empresa) para as pessoas e 

o planeta. O ESG é uma nova roupagem, um nome que funciona melhor para as 

empresas negociarem sua governança. 

• Como surgiu a ideia do livro? 

Foi um insight de chuveiro. Quando a gente pensa em homens de 

negócio, a imagem que vem na cabeça é de um homem de gravata, com um 

carrão e um casa enorme. Eles eram vistos como uma espécie de James Bond 

corporativo: tinham licença para matar desde que entregassem os resultados 

aos acionistas. Isso explica por que os executivos da Vale sabiam dos riscos (em 

Brumadinho) e não disseram nada. Esse modelo de desenvolvimento prejudica 

as próprias vidas (dessas pessoas). Já falei com um monte de executivos que 

disseram não ter visto os filhos crescerem. Se sucesso é chegar nesse lugar, eu 

pensei, olhando para o meu filho: é melhor eu seguir outro caminho. 

• Como os perfis foram selecionados? 
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Eu queria um mix muito bom, justamente para desafiar a definição clássica 

de sucesso do capitalismo. É por isso que eu entrevistei o Wellington Nogueira, 

do Doutores da Alegria, e o Edgard Gouvêa Júnior, que foi jogador de vôlei e se 

tornou um mobilizador social, reunindo pessoas que dão tempo, dinheiro ou 

usam conexões para ajudar os outros. Acredito que essas e as outras pessoas 

do livro são os líderes que a gente precisa para dar o próximo passo do 

capitalismo: o uso da inteligência coletiva para a evolução e menos focado no 

valor de ação.  

 

Energia tem metas adiadas 
O Estado de S. Paulo 

Por causa da pandemia, a luz não chegou a milhares de famílias de áreas 

rurais. Os danos sociais causados pela pandemia tiveram reflexo na prestação 

de um dos serviços mais básicos à população: a oferta de energia. Milhares de 

famílias que vivem em regiões rurais e áreas mais distantes dos centros urbanos 

esperavam que as ligações elétricas chegassem, finalmente, entre 2020 e 2021, 

conforme cronogramas já firmados com distribuidoras de energia.  

Com a pandemia, ficou paralisada a entrega de suprimentos por 

fornecedores. A maior parte dos insumos usados em redes de transmissão de 

energia vem da China, que passou meses sem exportar equipamentos. Outro 

fator que comprometeu os trabalhos foi a paralisação da mão de obra das 

próprias empresas, por causa das determinações de isolamento social. 

Alguns Estados já refizeram suas metas e enviaram pedidos de 

adiamento e reprogramação à Aneel, para que os acordos sejam repactuados. 

A concessionária Amazonas Energia fez um balanço de solicitações não 

atendidas em 62 municípios do Amazonas. Há 22.191 domicílios rurais sem 

acesso à energia elétrica, à espera de ligação. Esses números, porém, sempre 

variam, dado o movimento natural de novas ocupações e construções. O custo 

médio de cada ligação é de R$ 20,6 mil. O valor previsto para atender a todos 

os pedidos é estimado em R$ 477 milhões. A Amazonas Energia pediu à Aneel 

a revisão para 2022 para o alcance da universalização rural de 58 municípios de 

sua área de concessão. Todas as ligações feitas pela empresa foram realizadas 
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com recursos do Programa Luz para Todos, bancado por todos os consumidores 

do País, por meio de encargo incluído na conta de luz. 

Na Bahia, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coeba) 

também pediu revisão das ligações rurais. A expectativa da distribuidora de 

realizar 30,2 mil ligações em 2020 foi frustrada, o que levou à necessidade de 

buscar um aditivo contratual ao Programa e pedir ao Ministério de Minas e 

Energia (MME) autorização para fazer 15 mil ligações atrasadas no ano que vem. 

Essa frustração do planejamento de obras neste ano acumulou 48,8 mil ligações 

a serem feitas em 2021, obras que demandarão investimentos de R$ 1,433 

bilhão no ano. 

A Coelba informou que seria necessário aumentar em 200% a capacidade 

fabril de postes para o programa, além de aumentar em mais de três vezes a 

capacidade atual de trabalhadores, o que significa 3,9 mil empregados a mais.  

A distribuidora Energisa Tocantins (ETO) também informou à Aneel que 

possui 5.447 domicílios no meio rural aptos para receberem ligação elétrica. A 

concessionária do serviço público chama a atenção para o alto custo de cada 

ligação. Depois de calcular o que seria necessário para ligar 1.545 domicílios 

com projetos mais avançados, a empresa viu que um terço dessas ligações tem 

custo superior a R$ 50 mil cada. O atendimento total da demanda tem 

investimento estimado em R$ 284,7 milhões. Parte disso seria bancado com 

recursos próprios, o que pode ter reflexos na tarifa cobrada do consumidor. 

 

Mais inovação, maior resistência às crises 
O Estado de S. Paulo 

Maior autonomia de produção, maior produtividade graças à automação, 

flexibilidade na linha de produtos, com maior eficácia na resposta às variações 

da demanda e das necessidades de mercado, e capacidade de preservação do 

ritmo de produção mesmo em tempos de isolamento social estão entre os fatores 

que permitiram às empresas mais inovadoras do setor industrial alcançar melhor 

desempenho que as demais durante a crise. 

As chamadas indústrias 4.0 demonstraram maior resistência à crise da 

pandemia e alcançaram melhores resultados. São aquelas que mais 

incorporaram tecnologias digitais ao seu sistema de produção, gerenciamento e 
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vendas, e estão mais aptas para enfrentar os desafios de competitividade que a 

modernização impôs a todos os países. 

De acordo com pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o 

segmento tecnologicamente mais avançado da indústria lucrou mais e algumas 

empresas desse grupo até ampliaram seu quadro de pessoal em relação ao 

período pré-pandemia. 

É um desempenho completamente diferente do apresentado pelo restante 

do setor produtivo, com exceção do agronegócio. Reduções de jornada e de 

salários foram medidas que muitas empresas brasileiras utilizaram no período 

crítico da recessão provocada pela pandemia. A produção e as vendas foram, 

em geral, fortemente afetadas e nem mesmo os números expressivos da 

recuperação observados nos últimos meses têm sido suficientes para 

compensar o que se perdeu no primeiro semestre. 

A pesquisa da CNI com cerca de 500 indústrias de todos os portes 

constatou que 54% das que adotaram de uma a três tecnologias digitais na 

produção conseguiram lucro igual ou maior do que no período que antecedeu à 

pandemia. O resultado é 7% melhor do que o apresentado pela indústria 

analógica. Com relação às contratações o desempenho das mais inovadoras é 

melhor. Dessas, 30% aumentaram o quadro de pessoal em relação aos números 

da pré-pandemia. Entre as que adotaram robótica avançada, 37% aumentaram 

o pessoal. 

Outra constatação da pesquisa talvez surpreenda: o uso de mais 

tecnologia demanda mão de obra mais qualificada e pode até contribuir para 

aumentar o nível de emprego. 

 

Armazenagem de grãos cresce aquém do necessário 
Broadcast 

A capacidade instalada de armazéns e silos de grãos no País cresceu 

mais em 2020 do que nos dois últimos anos, mas não deu conta da produção 

recorde da safra 2019/20, conta Piero Abbondi, diretor presidente da Kepler 

Weber, companhia líder no segmento. A estrutura para estocagem avançou 5 

milhões de toneladas, em torno de 2% em 2020, ante 4 milhões em 2018 e 2019, 

estimulada por vários fatores. Entre eles, dólar valorizado, alta dos contratos 
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futuros de milho e soja na Bolsa de Chicago, forte demanda externa por carnes 

e grãos, além de volume maior de recurso e juros mais baixos em linhas de 

crédito para armazenagem. “Foi um ano muito bom”. “Mas, considerando que na 

safra 2019/2020 a produção cresceu em torno de 10 milhões de toneladas, a 

indústria colocou no mercado metade disso em capacidade extra”. 

A perspectiva de contínua demanda internacional, aumento da produção 

no ciclo 2020/2021, taxas de juros atrativas e o estágio avançado da 

comercialização de soja e milho que ainda serão colhidos levam Abbondi a crer 

que 2021 será um ano ainda melhor. Sem traçar estimativa, ele diz que se a 

capacidade adicional de estocagem chegasse a 6 milhões de toneladas, 

representaria incremento de 3%, “significativo”. 

O executivo da Kepler Weber conta que o plano de investimentos para 

2021 está sendo finalizado, superior ao de 2020. Os números deste ano serão 

divulgados em fevereiro, mas Abbondi sinaliza avanço ante 2019, quando a 

empresa investiu R$ 13,2 milhões. A Kepler espera suprir uma maior demanda 

em 2021 e, por isso, dará prioridade a modernização de plantas, aumentos de 

capacidade e novas tecnologias. Ampliações da produção, talvez em 2022. 

Agronegócio e Tecnologias Digitais 
Broadcast 

A pandemia levou empresas do agronegócio, alimentos e bebidas a 

investir mais em tecnologias digitais em 2020 e a tendência para 2021 é manter 

ou aumentar aportes, aponta a pesquisa Agenda 2021, da Deloitte. O 

levantamento envolveu 53 empresas do agro, de um total de 663 de diversos 

setores. Entre aquelas, 84% pretendem modernizar ou substituir maquinário; 

52% planejam ampliar fábricas ou áreas agrícolas e 30% abrirão mais unidades. 

A maior aproximação do setor com o mundo digital, com vendas online 

feitas por 40% das entrevistadas pela Delloite em 2020, também levará 88% 

delas a criar ou aumentar treinamentos para lidar com novos modelos de 

negócios; 24% manterão funcionários com uma ou outra substituição por 

profissionais mais qualificados e 42% devem aumentar seu quadro. 

Também na contratação de frete, empresas do agro ampliaram o uso de 

tecnologia e de serviços online. O Freto, uma das marcas do grupo Edenred 

Brasil, viu seus negócios crescerem 50% em 2020, sustentados em boa medida 
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pelo setor, já que a soja foi o principal produto movimentado. Os negócios com 

agro subiram quase 50%, diz Thomas Gautier, head do Mercado Rodoviário da 

Divisão de Frota e Soluções de Mobilidade da Edenred Brasil. 

Pela plataforma, empresas informam o produto a ser entregue, o volume 

e o valor que pretendem pagar pelo serviço. Transportadores cadastrados 

apenas clicam na oferta para aceitar a carga. Na ativa há 18 meses, a ferramenta 

online reúne mais de 100 mil caminhoneiros e movimenta 150 mil toneladas por 

dia. Das cargas do agro, de 60% a 70% são de soja. 

 

Escritório do Governo de São Paulo em Munique 
O Estado de S. Paulo 

O governo de São Paulo se prepara para inaugurar, no primeiro semestre 

de 2021, seu escritório em Munique, na Alemanha – o terceiro voltado a fomentar 

negócios, depois do de Xangai, na China, em atividade desde agosto de 2019, 

e do de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, desde fevereiro de 2020. Na 

Alemanha, o foco será o possível acordo entre União Europeia e Mercosul, 

explica Gustavo Junqueira, secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado. 

“Temos de entender as demandas do cliente europeu, que representa 17% das 

importações globais. Discussões ambientais devem estar na pauta de forma 

inteligente." 

Os escritórios não são dedicados exclusivamente ao agronegócio, mas os 

produtos do setor são a espinha dorsal de sua atuação. A proposta é abrir 

caminho para empresas médias, para as quais não justificaria ter local próprio 

nesses países. Produtos como carnes, sucos, comidas prontas e etanol 

poderiam ganhar espaço entre os europeus, a quem o governo paulista pretende 

destacar os projetos ambientais no Estado. “Queremos mostrar como Brasil e 

São Paulo de fato fazem sua produção e, com isso, aumentar as exportações”, 

diz Junqueira. 

 

Fila para IPO na B3 cresce e inclui empresas menores 
O Estado de S. Paulo 

A Bolsa brasileira tem sido espaço para captações de empresas de 

diversos tamanhos e setores, uma das novidades de um mercado de capitais 
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aquecido, com o apetite dos investidores em buscar ações para compor suas 

carteiras, em um ambiente de juros baixos. 

Na fila para abertura de capital há quase 50 companhias já com 

documentação entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o regulador 

de capitais do País. 

O corresponsável pelo banco de investimento do Bank of America, Hans 

Lin, aponta que, assim como neste ano, a carteira de ofertas para 2021 nos 

bancos é bastante diversificada, com destaque para os setores de commodities, 

consumo, varejo, tecnologia e infraestrutura. 

Na próxima ‘leva’ de empresas que caminha rumo à abertura de capital 

há gigantes, caso da CSN Mineração, e empresas menores focadas em e-

commerce e tecnologia, como a Westwing. A leitura é que a bolsa está mais 

democrática, algo possível com o juro baixo. 

 

LÍDER, EMPRESA MIRA ABERTURA DE NOVAS LOJAS 
O Estado de S. Paulo 

Rede de lojas de papelaria com um faturamento anual de cerca de R$ 2 

bilhões, a Kalunga é a líder em vendas com 13,1% de participação do mercado 

nacional no segmento de suprimentos para escritório e material escolar. 

Em 2020, a Kalunga fechou a compra da Spiral, indústria gráfica focada 

na produção e importação de cadernos e de toda a linha de papelaria para 

abastecimento exclusivo das lojas Kalunga. Dos recursos que irão para a 

empresa com o IPO, boa parte deve ir para a abertura de novas lojas. Hoje são 

222. 

 

Empresas serão fortemente afetadas por novas regras 
ambientais e sociais na Europa  
Folha de São Paulo 

Toda grande mudança começa por uma enorme pressão popular. 

Noventa e quatro por cento dos europeus colocam o meio ambiente como 

prioridade e mais de um terço mudaram seus hábitos de consumo. Essa forca, 

ancorada pela ciência, energizada pelo ativismo e vista como a nova competição 
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global, levou a UE a aprovar o gigantesco Plano Europeu de Investimento do 

Acordo Verde ("The EU Green Deal"), com orçamento de € 1 trilhão até 2030. 

O Acordo apressa a inclusão e aprovação de regras de governança 

corporativa. Mudanças rápidas são raras em Bruxelas, como sabem as doze mil 

entidades registradas para fazer lobby, na maioria empresas, ONGs e governos. 

A revisão da lei da privacidade - GDPR em inglês desde 2010. Por exemplo as 

diretrizes para os relatórios não financeiros, que passam pela sua terceira 

revisão em seis anos. Em fevereiro de 2021 a UE apresenta a sua nova proposta, 

que, se for ancorada pela consulta pública deste ano, trará mudanças profundas. 

Nesta consulta, participantes de várias partes do mundo responderam que 

são a favor da obrigação de relatórios não financeiros para todas as empresas, 

com comparabilidade, confiabilidade e relevância, incluindo auditoria e a 

avaliação de materialidade. Votaram por um único padrão com versão 

simplificada para as pequenas e médias empresas. São respostas para a 

consolidação de um único balanço, com governança ambiental e social da 

financeira. 

A maioria dos respondentes deseja que os relatórios se estendam a todos 

com negócios na Europa, impactando as empresas multinacionais brasileiras e 

possivelmente os exportadores e investidores. Além desse ponto de contato, há 

o histórico no Brasil de convergência regulatória com a UE, foi assim no GDPR. 

Outra mudança é a revisão dos direitos dos acionistas. Agora, eles precisam 

divulgar a sua política de voto anualmente, com foco nos impactos ambientais e 

sociais. Para não haver duplas interpretações do que é “verde”, há uma lei 

própria de definições ("EU Taxonomy Regulation") que foi proposta em março de 

2018 e já está em vigor. 

Boa parte da iniciativa privada participa deste momento de mudança. “Os 

conselhos das empresas precisam agora exercer uma supervisão mais proativa. 

Não fazer nada para promover a sustentabilidade não é uma opção, eles devem 

incluir o interesse dos stakeholders relevantes em sua estratégia de longo 

prazo”, diz Beatrice Richez-Baum, diretora-geral da ecoDa, a voz europeia de 

cinquenta mil membros de conselhos de administração de 21 países, incluindo 

alguns fora da UE, como a Suíça e o Reino Unido. 
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Por outro lado, há várias iniciativas das empresas. Um exemplo de 

proatividade vem do Capítulo Zero, uma iniciativa do Forum Econômico Mundial 

para aumentar a conscientização, participação, decisão, gestão, mitigação e a 

comunicação dos conselhos sobre riscos e oportunidades climáticas. Henrique 

Luz, Presidente do Conselho do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa) diz que a “entidade optou por representar o Capítulo Zero no Brasil 

para desafiar os conselhos de administração a incluírem mudanças climáticas 

na agenda das suas empresas”. Ele lembra que “as empresas têm sido 

chamadas a agir com protagonismo pois são responsáveis pelos impactos que 

causam no ecossistema em que se inserem”. 

No total, esse conjunto de regras e iniciativas resulta, na prática, como a 

regulamentação do "Stakeholder Capitalism". 

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 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    76,7 2017 
IDH 0,68 (17º no Brasil) - 0,765 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$) -86,0  3.727,7 Nov/2020 
Volume de Crédito     R$ 3,954 TRI Nov/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 

 


