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NOTÍCIAS ECONÔMICAS:  04 DE JANEIRO 2021 
 

Reformas, meio ambiente e pobreza são desafios de 2021 
O Estado de S. Paulo 

17% de desempregados no País é uma das estimativas para o próximo 

ano, nível superior ao da última recessão. 

Em 2021 o desemprego deve aumentar no Brasil, assim como a extrema 

pobreza, a reboque do fim do pagamento do auxílio emergencial pelo governo 

federal. Ao mesmo tempo em que os efeitos da pandemia ainda não passaram, 

será preciso lidar com pressão externa crescente, principalmente no que diz 

respeito à política ambiental de Bolsonaro, que ganha mais importância com a 

chegada de Joe Biden ao poder nos EUA. Dessa forma, cresce o risco de 

boicotes mais amplos a produtos brasileiros, e o isolamento do País deve ficar 

cada vez mais evidente. As reformas tributária e administrativa serão cada vez 

mais necessárias, ainda que materializá-las pareça uma realidade distante. As 

privatizações no âmbito federal têm poucas chances de prosperar, e a bola ficará 

com os governos estaduais – a aprovação do Marco Legal do Saneamento 

possivelmente atrairá capital privado para o setor. Esses são alguns dos desafios 

da economia para o ano que começa, apontados por nove especialistas da área 

a pedido do Estadão. 

O ano que terminou ficará na memória como o mais desafiador da história 

recente. No campo econômico, enfrentamos uma retração profunda. Vimos 

empresas falindo e o aumento do desemprego. Em 2021, não teremos a 

surpresa da covid-19 – mas sim a esperança da vacina. Mesmo assim, os 

desafios não devem ser menores. Como mostram os especialistas convidados 

pelo Estadão na série de artigos publicados nesta edição, o Brasil entra neste 

ano com muitos e graves problemas a serem solucionados. Mas o 

encaminhamento dessas soluções não está claro. O desemprego tende a 

crescer, após o fim do pagamento do auxílio emergencial, em dezembro. E a 

desigualdade deve subir ainda mais. As tentativas de se criar um novo programa 

de apoio, em substituição ao Bolsa Família, acabaram fracassando. 
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As reformas estruturais são apontadas como fundamentais para a 

melhora do ambiente econômico, mas o que se antevê são muitas dificuldades 

para essa agenda – que nunca foi uma prioridade do presidente Bolsonaro. 

O País continuará tendo de lidar com as pressões externas em relação à 

questão ambiental, que devem aumentar ainda mais com a posse de Joe Biden 

na presidência dos EUA. O cenário global até pode ser bom: o mundo voltará a 

crescer, os preços de commodities devem subir, o dólar deve se enfraquecer. 

Há espaço para o Brasil aproveitar esse quadro. Mas, para isso, será preciso 

solucionar os problemas internos, que não são poucos. 

 

Fundos imobiliários já têm emissões de R$ 5,4 bi 
Broadcast 

Um dos segmentos do mercado financeiro que mais cresceram nos 

últimos anos vai iniciar 2021 aquecido. Neste momento, existem 18 emissões de 

fundos de investimentos imobiliários (FIIs) em andamento ou já programadas 

para começar no ano novo. Juntas, elas totalizam R$ 5,4 bilhões, de acordo com 

levantamento feito a pedido da Coluna pelo Ticker11, central de conteúdos 

especializados no setor. O montante corresponde a 12% do volume de cotas 

emitidas em todo o ano de 2020, o que indica que investidores seguem com 

apetite por essa classe de ativos, mesmo após as turbulências provocadas pela 

pandemia. Do total de emissões para 2021, R$ 3,5 bilhões (64,8%) são ofertas 

públicas, em que qualquer um pode participar. A parcela restante de R$ 1,8 

bilhão (35,2%) é formada por processos restritos a investidores profissionais, isto 

é, donos de um patrimônio mínimo aplicado de R$ 10 milhões. 

A indústria de fundos imobiliários quase dobrou em 2020 em número de 

participantes, com 1,136 milhão até novembro, segundo boletim da B3. No fim 

de 2019, eram 645 mil, e no fim de 2015, apenas 89 mil. Com a queda na taxa 

de juros, cada vez mais pessoas têm buscado diversificar suas aplicações. 

Também pesa o fato de que o brasileiro gosta de comprar imóveis. 

A maior oferta em andamento é do fundo XP Logística. Ele chegou à sua 

quinta emissão de cotas, no valor total de R$ 720 milhões, sendo R$ 600 milhões 

no lote principal mais R$ 120 milhões no adicional. O fundo é especializado em 

galpões para abrigar pequenas indústrias, varejistas e, principalmente, centros 
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de armazenagem e distribuição de mercadorias. Este ramo decolou junto do 

comércio eletrônico durante a pandemia. 

A segunda oferta mais volumosa é do fundo Kinea Renda Imobiliária 

(sétima emissão de cotas, R$ 690 milhões incluindo lote adicional), voltado para 

gestão de imóveis comerciais e galpões logísticos. O terceiro da lista é o BTG 

Agro Logística (oferta inicial, R$ 600 milhões ao todo), um estreante que vai focar 

numa classe de ativos pouca exploradora por agentes do mercado financeiro: os 

imóveis que dão suporte ao agronegócio, como terras, silos e terminais. 

 

Desmobilização 
Broadcast 

O Banco do Brasil fechou o ano de 2020 com a venda de 770 imóveis 

próprios, liberados do uso e advindos de crédito inadimplido, dos quais 684 foram 

vendidos por meio da plataforma Seu Imóvel BB, e o restante por leilão online e 

venda direta. Para 2021, o site conta com 1.404 anúncios, com descontos que 

chegam a 70% e são válidos até o dia 15 de janeiro. 

As oportunidades são para todos os tipos de investidores, com oferta de 

casas e apartamentos, com valores que vão de R$ 15 mil a R$ 21,7 milhões. A 

região Nordeste, que concentra 590 imóveis à venda, tem descontos de até 65%, 

e a região Centro-Oeste, com 349 ativos, oferece descontos de até 70%. 

 

Década da Sustentabilidade 
Broadcast 

Um estudo feito pela PwC aponta que a década que se inicia com o ano 

de 2021 será fundamental para controlar as emissões de gases que causam o 

efeito estufa e limitar o aquecimento a 1,5 °C até 2100, de acordo com a meta 

estabelecida no Acordo de Paris. Para evitar os piores impactos da mudança 

climática, as emissões globais de carbono devem ser reduzidas à metade até 

2030 e reduzidas a zero líquido até 2050. Mas o que tem ocorrido é o contrário: 

entre 2009 e 2019, as emissões globais médias de carbono aumentaram 1,5% 

ao ano. 
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O planeta conseguirá zerar as emissões líquidas quando tudo o que for 

emitido por meio da atividade humana – como as emissões causadas por 

veículos e fábricas, por exemplo – for compensado com uma quantidade 

equivalente da chamada remoção de carbono, com ações como a restauração 

de florestas.  Ainda segundo o estudo, os anúncios de zero líquido feitos por 

governos agora somam 51% das emissões globais e podem chegar a 63% se o 

presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, promulgar sua meta proposta 

de zero líquido até 2050 no país. 

Dentro do G-20, Alemanha, Coreia do Sul, Estados Unidos e Reino Unido 

alcançaram as maiores taxas de redução de suas emissões em relação ao 

crescimento econômico. No entanto, essas taxas de descarbonização estão 

muito aquém, considera o estudo, do necessário para limitar o aquecimento a 

1,5° C. A Alemanha registrou a maior taxa de descarbonização em 2019, mas 

precisaria dobrar o seu desempenho para ser consistente com uma trajetória de 

1,5° C. 

 

Espaços de interação 
O Estado de S. Paulo 

A pandemia trouxe ao menos uma certeza para empresas focadas em 

inovação. O escritório como local para bater ponto e se sentar em frente ao 

computador das 8h às 18h ficou no passado. A tendência é existir cada vez mais 

lugares voltados a promover o encontro de pessoas. O período enfrentado em 

home office serviu para chefes e equipes se prepararem para uma jornada 

híbrida, com capacidade para superar as dificuldades de formas presencial e 

online. 

A mudança, claro, não é uma novidade pensada a partir do coronavírus. 

Grandes empresas e startups nacionais, inspiradas em polos internacionais de 

inovação como o Vale do Silício, nos Estados Unidos, vêm nos últimos anos com  

essa transformação arquitetônica. 

A Ioasys, empresa de consultoria e transformação digital, tem uma história 

curiosa nesse processo. A startup nasceu em Belo Horizonte, em 2012, com um 

escritório que servia como estação de trabalho e espaço para interação. Em 10 

de março de 2020, inaugurou uma unidade moderna na zona sul de São Paulo, 
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mas não deu tempo de aproveitar a novidade. Dois dias depois, teve de fechar 

as portas por causa da covid. “Imagina nossa frustração”, lamenta o sócio Walter 

Galvão Neto. Ele e Gilson Vilela Jr, parceiro de negócio, haviam investido R$ 2 

milhões no projeto de expansão. O que parecia um grande problema, aos 

poucos, tornou-se a confirmação de que os frutos deverão ser colhidos mais 

adiante. 

Para enfrentar o período online, a empresa promoveu inovação e manteve 

hábitos corriqueiros feitos presencialmente, como o café de toda equipe no final 

da tarde, agora em frente ao computador. A startup ajudou empresas como a 

Latam e a Vale a conectar funcionários e clientes no home office. Criou 

plataformas para eventos com mais de 100 mil pessoas. Cresceu 50% no ano e 

deve ter em  2020 faturamento de R$ 30 milhões. O saldo positivo ajudará na 

criação de outra sede, em Aracaju, também idealizada para promover encontros 

e que deve ser inaugurada em 2021.  

Na pandemia, a Natura concentrou esforços e conseguiu inaugurar em 

novembro um parque tecnológico com laboratórios e equipamentos de última 

geração para ampliar pesquisas e promover encontros. Foram investidos cerca 

de R$ 35 milhões no local, que fica em Cajamar (SP). “É um espaço onde a 

gente convida as consultoras, a rede de colaboradores, consumidores e 

estudiosos para vir construir com a gente.”, conta Gleycia Leite, diretora de RH  

da Natura. 

A empresa ainda não tem previsão para retomar totalmente as atividades 

presenciais. Atualmente, o administrativo está em home office. A projeção é que 

o retorno ocorra parcialmente a partir do segundo trimestre de 2021.  

O Mercado Livre talvez seja um dos pioneiros no País em priorizar a 

interação dos seus colaboradores no escritório. Em 2016, inaugurou em Osasco 

um complexo de 33 mil metros quadrados apelidado de Melicidade. A ideia do 

espaço se espelhou no complexo da Apple, em Cupertino, na Califórnia. “As 

políticas da empresa sempre pensam em espaços mais inclusivos: ter conforto, 

colaboração e tecnologia de ponta. Na Melicidade há sala de massagem, sala 

de mindfulness, salão de jogos, academia, com o objetivo de proporcionar um 

ambiente de bem-estar”, diz Patrícia Monteiro, diretora de RH da empresa. Antes 
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da pandemia, 68% dos colaboradores já trabalhavam uma vez por semana 

remotamente. Com o vírus, 92% passaram a trabalhar de casa todos os dias. 

A XP caminha para a criação de um local para promover interação, com 

aplicação de tecnologia de ponta e energia renovável. A Villa XP, que será 

construída em São Roque, será voltada para a troca de experiências – os 

funcionários continuarão em trabalho remoto. 
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INDICADORES MENSAIS SELECIONADOS - JANEIRO A NOVEMBRO 2020 

 

Elaboração: CAPEF – Gerência de Investimentos 

 

MERCADOS E ÍNDICES  
DADOS SELECIONADOS 

 

 
DADOS DEMOGRÁFICOS 

  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Área Km2 148.894 - 8.510.295    
População 9.187.103 57.374.243 211.755.692   
Dens demográfica hab/km2 56,76    22,43    

INDICADORES SOCIAS 
  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Índice de GINI: 0,6193 0,6277 0,6086   
Renda domiciliar per capita R$                   942,00 -  2.398,00   
Expectativa da Vida 74,1    76,7 2017 
IDH 0,68  - 0,765 2010 

DADOS ECONÔMICOS 
  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
PIB        R$ 156,1 BI - R$ 6,90 TRI 2020 
Saldo da Balança Comercial        
(Em Mi US$) -503  51.036,2 Jan-Nov/2020 

Volume de Crédito R$ Tri      3,954  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    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 

          BOLSAS, MOEDAS E COMMODITIES  
 29/12/2020 Há 30 dias Há 365 dias  
Ibovespa (em pontos ) 119.445    
Dólar (R$)  5,25 5,34 4,02  
Euro (R$)  6,41 6,39 4,50  
Petróleo-WTI (R$) 48,00 45,34 61,06  
                             INFLAÇÃO  
Meta do Brasil 2020 4,00    
IPCA Brasil em 11/2020 
Acumulado no Ano 3,13    
IPCA RMF em 11/2020    
Acumulado no Ano 4,23    

Elaboração Sedet. 

 

 


