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NOTÍCIAS ECONÔMICAS:  30 DE DEZEMBRO 
 

Preços dos alimentos devem dar trégua a partir do segundo trimestre 

O Estado de S. Paulo 

Vilões da inflação em 2020 e muito pressionados pelo dólar, os preços 

dos alimentos devem dar uma trégua em 2021, a partir do segundo trimestre. 

Nessa época do ano, é colocada no mercado a safra de grãos. Os alimentos 

responderam por dois terços da inflação acumulada em 12 meses até novembro 

de 4,3%, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

A folga dos alimentos, no entanto, poderá comportar o novo foco de 

pressões esperado para a inflação em 2021. Ele deve vir de dois grupos que 

neste ano ficaram bem comportados por causa da pandemia: os serviços e os 

preços administrados, cujos reajustes são autorizados pelo governo. Com o 

isolamento social, a demanda por serviços despencou e impediu os aumentos. 

Os preços administrados, que incluem tarifas de transporte, combustíveis, 

planos de saúde, medicamentos, ficaram estacionados no ano. Só a energia 

elétrica voltou este mês com a bandeira vermelha que cobra uma taxa de R$ 

6,243 a cada 100 kwh. 

“Não há espaço para os alimentos continuarem subindo em 2021”, prevê 

o economista Heron do Carmo, professor sênior da FEA/USP. A disparada dos 

alimentos neste ano ocorreu por conta da maxidesvalorização do câmbio 

combinada com a maior demanda no mercado interno e externo. “Juntaram duas 

coisas que nem sempre ocorriam ao mesmo tempo.” Na sua avaliação, a 

perspectiva é que essa escalada não continue porque os alimentos já estão num 

patamar muito alto. Além disso, o câmbio começa a arrefecer. “O problema será 

a trajetória da inflação ao longo de 2021”. Como a disparada dos alimentos 

ocorreu a partir de setembro, a inflação acumulada em 12 meses deve atingir o 

pico e beirar ou até passar do teto da meta que é 5,25% para 2021, em maio, 

mas depois deve cair, prevê. 

Para o economista da Tendências Consultoria Integrada, Marcio Milan, o 

preço dos combustíveis e outros preços administrados são foco de preocupação 

da inflação de 2021. Neste ano, os administrados aumentaram 2,2% e a sua 
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expectativa é de um avanço de 4,8% para o ano que vem. Isto é, mais que dobra 

o ritmo de alta. 

Milan, que projeta aumento de 3,4% para a inflação geral de 2021, 

observa que entre os grupos do IPCA, o de preços administrados é o que mais 

deve avançar em relação a 2020 e responder por quase a metade (1,23%) da 

inflação do ano que vem. Entre os administrados, o economista destaca a 

pressão que deve vir da gasolina.  

O economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale, reconhece que a 

preocupação com a inflação de 2021 passa pela recuperação dos preços dos 

serviços e dos administrados. Mas, o maior fator de risco para a inflação é a 

questão fiscal do País, se nenhuma mudança relevante for aprovada. A MB 

Associados projeta um IPCA de 3,8% para o ano que vem. 

 

IGP-M fecha ano com alta de 23,14% 
Folha de S. Paulo 

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), indicador conhecido como 

“inflação do aluguel”, por ser muito usado para o reajuste desses contratos, 

terminou o ano com alta de 23,14%, o maior patamar desde 2002 (25,31%). Em 

dezembro, porém, o índice, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), 

desacelerou e ficou em 0,96%, bem abaixo dos 3,28% registrados em novembro. 

Apesar do forte crescimento do indicador no ano, a situação econômica 

do País, em geral, tem limitado o seu repasse integral para os contratos. O que 

vem acontecendo é negociação entre as partes, com reajustes muito mais baixos 

que a alta de mais de 20% no ano. 

O alívio na taxa em dezembro foi puxado pela desaceleração do Índice de 

Preços ao Produtor Amplo (IPA-M, um dos componentes do IGP-M) de 4,26% 

em novembro para 0,90% em dezembro. Apesar do alívio, o indicador de preços 

no atacado acumulou alta de 31,63% em 2020, também a maior desde o 

resultado de 2002 (33,64%). 

Na outra ponta, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M, outro 

componente do IGPM) ganhou tração e avançou 1,21% em dezembro, após alta 

de 0,72% em novembro, informou a FGV. O indicador acumulou avanço de 

4,81% em 2020, o maior desde os 6,25% de 2016. 
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Já o Índice Nacional de Custos da Construção (INCC-M, o último 

integrante do IGP-M) desacelerou de 1,29% em novembro para 0,88% em 

dezembro, conforme divulgado na última quarta-feira, 23. O indicador acumula 

alta de 8,66% em 2020, a maior variação anual desde os 12,0% registrados em 

2008. 

 

Mercado Livre conversa com estados para ampliar abertura de 
empresas online  
Folha de S. Paulo 

O Mercado Livre tem conversado com órgãos estaduais para fomentar a 

abertura de empresas dentro de sua plataforma. A estratégia é formalizar a base 

de vendedores do marketplace, que cresceu muito durante a pandemia. 

A empresa tem menos barreiras de entrada a pessoas físicas e jurídicas 

do que suas concorrentes. Segundo Ricardo Lagreca, diretor jurídico da 

empresa, o “mundo ideal” seria conectar o Mercado Livre a juntas comerciais. 

Em 2020, mais de 40 mil pessoas físicas migraram para um CNPJ para obter 

benefícios da empresa, como logística própria. 

 

Japão quer eliminar veículos movidos a gasolina até 2035 
O Estado de S. Paulo 

O Japão pretende eliminar os veículos movidos a gasolina em cerca de 

15 anos. O governo local fez o anúncio ontem, em um plano para alcançar a 

promessa ambiciosa do primeiro-ministro, Yoshihide Suga, de tornar o país livre 

de carbono até 2050 e gerar quase US$ 2 trilhões de crescimento em negócios 

e investimentos verdes. 

Suga, em um discurso político em outubro, prometeu alcançar zero 

emissões líquidas de carbono em 30 anos. Enquanto o mundo enfrenta um 

desafio ambiental, os investimentos verdes são uma oportunidade de 

crescimento, não um fardo, disse o primeiro-ministro. 

A estratégia, que fornece um plano para atingir as metas em diferentes 

setores, projeta aumento entre 30% e 50% na demanda por eletricidade e pede 

um impulso para triplicar as energias renováveis na matriz energética do país – 
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para cerca de 50% a 60% do nível atual. Ao mesmo tempo, maximiza o uso da 

energia nuclear como uma fonte estável e limpa de energia. 

Contudo, não está claro se Suga tem peso político para superar interesses 

internos e afastar o Japão, pobre em recursos naturais, da sua dependência de 

petróleo e gás importado. 

A estratégia identificou 14 indústrias, como eólica offshore, hidrogênio e 

combustível de amônia, automóveis e baterias recarregáveis, com planos para 

cada setor. A estratégia mostra uma meta de instalação de energia elétrica 

offshore de até 45 gigawatts em 2040. O governo também deve fornecer 

incentivos fiscais e outros apoios para impulsionar o investimento em tecnologia 

verde, projetando um crescimento anual de 90 trilhões de ienes (US$ 870 

bilhões) até 2030. Além dos incentivos fiscais, o governo japonês vai oferecer 

outros estímulos às empresas, como um fundo verde de 2 trilhões de ienes (US$ 

19 bilhões). 

 

Conta Zap ajudará bancos a ofertar microcrédito 
Broadcast 

A Conta Zap – fintech que permite transações financeiras por meio do 

Whatsapp e se dedica a atender, principalmente, as classes C, D e E – prepara-

se para ser também um shopping virtual de microcrédito a partir do fim de janeiro 

do ano que vem. A companhia já fechou parcerias com pelo menos três 

instituições financeiras. Os nomes ainda não foram revelados, mas uma delas é 

um grande banco, esperado para o primeiro trimestre. Com o produto, a fintech 

procura resolver um antigo problema dos bancos, que têm dificuldade para 

cumprir o mínimo exigido pelo Banco Central (BC) para operações de 

microcrédito, equivalente a 2% do que as instituições recebem em depósitos à 

vista. Pelo custo alto de cada transação, os bancos preferem pagar a multa do 

BC a realizar os empréstimos. O BC, contudo, tem elevado a multa e 

pressionado as instituições para executar o mínimo esperado. 

Ao oferecerem o microcrédito no marketplace da Conta Zap, os bancos 

deixarão com a fintech todo o trabalho de operacionalizar, arrecadar, distribuir e 

cobrar. As instituições só terão de calcular o risco do cliente e entregar o dinheiro. 

No início, haverá um mínimo de R$ 100 para cada operação e um limite de R$ 
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20 mil. As ofertas serão feitas no próprio Whatsapp, como reação às interações 

que o cliente faz com sua conta, como, por exemplo, pedir um extrato. 

A Conta Zap, que tem 900 mil clientes ativos em todo o Brasil e espera 

chegar a 5 milhões em 2021, acredita que pode atingir R$ 100 milhões em 

operações de microcrédito no próximo ano, com um valor médio de R$ 500 por 

cliente, em meio a um ambiente favorável de taxa de juros baixa, com a Selic a 

2% ao ano. Para aumentar o número de potenciais tomadores de empréstimos, 

a fintech mira também um universo de 36,5 milhões de clientes da Oi, operadora 

com quem fechou uma parceria para criação de um banco digital que se destina 

a atrair desbancarizados de baixa renda. 

 

Relações com Investidores a Distância 
Broadcast 

Os juros baixos no Brasil e o distanciamento social causado pela 

pandemia têm desafiado os executivos de relações com investidores (RI). Com 

base nesse cenário, o Bradesco está traçando novas estratégias de atuação. 

Para se ter uma ideia, o número de investidores pessoas físicas que têm ações 

do banco saltou 84% em menos de um ano. Eram 404 mil em dezembro do ano 

passado e chegaram a 743 mil em setembro de 2020. A fatia da pessoa física 

subiu de 19,9% para 23,1%. 

Também acabou o tempo das reuniões presenciais, viagens e os road 

shows, como são chamadas as reuniões com os investidores. Por conta da 

pandemia, tudo passou a ser feito à distância, por via remota. O efeito principal 

é o significativo crescimento no número de participantes de cada encontro no 

Zoom ou Teams.  A quantidade de reuniões do RI do Bradesco com investidores 

e analistas em 2020 foi de 693 eventos, comparada as 654 reuniões de 2019. 

No entanto, o número de investidores participantes foi bem maior. De 1.788, 

subiu para 2.495, aumento de quase 40%. No destaque de 2020, um encontro 

reuniu 7.428 investidores. 

Expansão do Banco Digital Agibank 
Broadcast 

O gaúcho Agibank pretende chegar a perto de 1 mil lojas físicas em 2022, 

para conquistar um público mais maduro, com idade acima de 50 anos. Depois 
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de encerrar 2020 com 700 lojas, o número de espaços físicos deve saltar para 

800 no ano que vem e chegar aos 960 em 2022. A estratégia é assessorar os 

"velhinhos" nas lojas e aumentar o volume de transações feitas pelos canais 

digitais feitas por esse público dos atuais 40% para 60%. 

 

Despreparado para mudanças na economia mundial 
O Estado de S. Paulo 

O Fórum Econômico Mundial (WEF) elaborou um estudo inédito que 

excepcionalmente substitui seu respeitado Relatório da Competitividade Global. 

Para manter a série de seu conhecido relatório mesmo num ano marcado pela 

pandemia, o novo estudo conserva seu título, mas traz como subtítulo como 

estão os países no rumo da recuperação. Seu foco são as prioridades para a 

recuperação e a renovação das economias. 

A pergunta central a que o estudo busca resposta é: como os países estão 

caminhando para uma realidade econômica que deve combinar produtividade, 

pessoas e proteção do planeta. A aferição é feita por meio de pontuação de cada 

país no atendimento de 11 quesitos. Num grupo de 37 países – bem menor do 

que o examinado no relatório de competitividade –, o Brasil está entre os menos 

preparados para as novas exigências da economia mundial. 

Entre os quesitos estão a eficácia das instituições públicas para assegurar 

transparência às ações do governo e o atendimento das necessidade de longo 

prazo da população; a disponibilidade de infraestrutura que permita a transição 

para o uso de energia limpa; um sistema tributário capaz de assegurar padrões 

internacionais de taxação de empresas, riqueza e trabalho; a capacidade do 

sistema educacional para formar profissionais habilitados a desempenhar as 

funções exigidas no futuro; os cuidados com infância e velhice; e os incentivos 

para investimentos em invenção e inovação que criem os “mercados do futuro”. 

Capital humano, instituições políticas, ambiente para as atividades 

empresariais, preocupações e ações em defesa do meio ambiente são as 

prioridades definidas pelo WEF como essenciais para que um país esteja 

preparado para os novos desafios do crescimento. 

O Brasil não é o pior entre os países analisados em nenhum dos itens. A 

Federação Russa e a Grécia são piores em três; a Argentina, em dois. Mas isso 
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não assegura ao País uma boa classificação. O Brasil está abaixo da média em 

todas as áreas consideradas. Na área de instituições públicas capazes de 

assegurar princípios de governança e ações de longo prazo, só não perde para 

o México e a Rússia. Quanto à corrupção, só está melhor que a Grécia e o 

México. 

 

Fundo de private equity conclui aquisição da CLI 
Folha de S. Paulo 

O fundo de private equity IG4 concluiu a aquisição da empresa brasileira 

de logística CLI, que opera um dos maiores terminais de grãos do país no porto 

de Itaqui, no Maranhão, como parte de um consórcio.  O negócio está avaliado 

em cerca de US$ 240 milhões (R$ 1,2 bilhão), incluindo a aquisição de dívida do 

acionista controlador da CLI, CGG Trading, e reestruturação de dívida.  Os 

credores da CGG Trading eram Banco Bradesco SA, Banco Votorantim, Banco 

Santander Brasil, Banco do Brasil SA, Rabobank, ABN Amro, Banco da China, 

Credit Suisse e Metlife Inc, segundo o fundo.  

O terminal Tegram, no Maranhão, é um dos maiores terminais de 

exportação de soja e farelo de soja do país. Além da CLI, também tem como 

sócios Glencore, Amaggi e Louis Dreyfus Company, entre outros. Helcio 

Tokeshi, diretor administrativo da IG4, assumirá o comando da CLI como 

presidente. Entre suas metas está aumentar o uso do terminal, que acaba de 

dobrar sua capacidade de armazenamento para 15 milhões de toneladas de 

soja, disse ele em entrevista. O IG4 financiou a compra com recursos de seu 

segundo fundo de infraestrutura, que levantou US$ 231,5 milhões (R$ 1,2 bilhão) 

para se concentrar em oportunidades especiais na América Latina. A decisão do 

IG4 ocorre quando a safra de soja do Brasil 2019/20 bateu um recorde de 124,8 

milhões de toneladas e a safra de 2020/21 deve ser ainda maior.  

 

Rabobank inicia operações com Fundo AGRI3 em agricultura sustentável 

Folha de S. Paulo 

O banco especializado em agronegócio Rabobank deu início a duas 

operações de agricultura sustentável em parceria com o Fundo AGRI3, 
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envolvendo transações no Brasil e na China.  Segundo o Rabobank, uma das 

operações será destinada ao Grupo Carvalho Dias, em Mato Grosso, visando a 

proteção florestal e a recuperação de pastagens, e a outra ao cultivo sustentável 

de pimenta na região chinesa de Chongqing.  

"Queremos incentivar os produtores de alimentos a fazerem as melhorias 

necessárias em sustentabilidade. A intenção é que esses investimentos sirvam 

de exemplo para bancos, outras instituições financeiras e toda a cadeia de valor", 

disse em nota Hans Loth, chefe global da parceria entre o Rabobank e o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Unep), que integram a 

iniciativa com o Fundo AGRI3.  

O desembolso para o Grupo Carvalho Dias alcança 5 milhões de dólares 

e possui prazo de dez anos. O banco holandês disse que o montante permitirá 

que a empresa brasileira invista em projetos de reflorestamento de 2.581 

hectares e da recuperação de pastagens degradadas em 1.200 hectares. "O 

objetivo da iniciativa é aumentar a lucratividade do cliente e acelerar o 

cumprimento da rígida legislação do Código Florestal do Brasil", afirmou o 

Rabobank.  

Na China, por sua vez, serão liberados US$ 10 milhões (R$ 51,5 milhões) 

com prazo de três anos para a produção de pimenta, visando o fornecimento de 

acesso a financiamento, treinamento e insumos de alta qualidade para que 80 

mil agricultores passem do cultivo de baixa produtividade para safras mais 

lucrativas e sustentáveis, de acordo com a instituição.  

O Fundo AGRI3, que além de Rabobank e Unep também envolve a 

Iniciativa de Comércio Sustentável (IDH) e o banco holandês de 

desenvolvimento empresarial FMO, liberará US$ 1 bilhão (R$ 5,1 bilhões) para 

investimentos em propriedades rurais com práticas sustentáveis.  

 

 
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$) -503 (12º no Brasil)  51.036,2 Jan-Nov/2020 

Volume de Crédito     R$ 3,954 
TRI Nov/2020 

MERCADO DE TRABALHO 
  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Contratações 39.670 203.081 1.532.189 Jan-Nov/2020 
Demissões 23.242 131.202 1.117.633 Jan-Nov/2020 
Saldo de Empregos Gerados 16.428 (7º no Brasil)   71.879    414.556 Jan-Nov/2020 
     
Desocupação (%)* 14,1 17,9 14,6 3 TRI 2020 
Nível de Ocupação (%) 40,7 38,9 47,1 3 TRI 2020 
     
População em Idade de Trabalhar              7.356 (100%) 46.516 (100%)   
    Força de Trabalho (mil) 4.142 (56%) 22.020 (47%) - 3 TRI 2020 
       Ocupada (mil)                3.675      18.078 - 3 TRI 2020 
       Desocupada (mil)                   467        3.942 - 3 TRI 2020 
   Fora da Força de Trabalho (mil) 3.213 (44%) 24.496 (53%) - 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 

 


