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NOTÍCIAS ECONÔMICAS:  05 JANEIRO 2021 
 

Investimento do setor privado em saneamento ganha impulso 
O Estado de S. Paulo 

Com uma previsão de investimentos de R$ 60 bilhões, Estados e cidades 

deram início a projetos para atrair parceiros privados para serviços de 

saneamento, que incluem distribuição e tratamento de água e de esgoto ou a 

gestão de resíduos sólidos. Os projetos são tocados em pelo menos 13 Estados 

e no Distrito Federal, aponta levantamento feito com base em dados da 

Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base. O interesse vem 

com o novo marco legal do setor que prevê a universalização do saneamento 

até 2033. Três Estados já realizaram leilões. No Nordeste 6 dos 9 Estados 

estudam ou lançaram projetos de concessão ou parcerias público-privadas 

(PPPs). Há mais de 20 municípios no mesmo caminho. No País, 46% da 

população vive sem acesso a esgoto e 16% dos habitantes não recebem água.  

A maioria dos Estados brasileiros avalia ou já deu andamento a projetos 

para atrair um parceiro privado para serviços de saneamento, seja na distribuição 

e tratamento de água e de esgoto ou na gestão de resíduos sólidos. O interesse 

crescente de governadores e prefeitos ocorre no embalo do novo marco legal do 

setor, que estipula a universalização do saneamento até 2033. Essas iniciativas 

devem injetar ao menos R$ 60 bilhões no setor – cifra ainda pequena frente à 

necessidade de investimentos no setor no País, que beira os R$ 700 bilhões. 

A prestação dos serviços é dominada pelas empresas públicas estaduais. 

Apesar de os municípios serem os responsáveis pelo saneamento, as estatais 

se consolidaram impulsionadas pela possibilidade de fechar contratos sem 

licitação com as prefeituras. Essa modalidade, no entanto, foi proibida pela lei, 

que obriga as gestões municipais a realizarem processos concorrenciais. Em 

razão disso, e por prever normas atrativas para a iniciativa privada, a nova lei é 

a aposta para elevar os investimentos e mudar a realidade do saneamento 

brasileiro. 

Governado pelo petista Camilo Santana, o Ceará é um dos Estados com 

planos na área. Há um projeto de PPP que visa a produzir água dessalinizada 
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para abastecer em torno de 12% da população de Fortaleza; outro em estudo 

com o BNDES quer universalizar o esgoto sanitário nas regiões metropolitanas 

de Fortaleza e do Cariri; e um terceiro mira a gestão de resíduos sólidos. O último 

é um consórcio de municípios, mas tem apoio do Estado e da Caixa para a 

estruturação. Somente a PPP de esgotamento sanitário deverá atrair R$ 6 

bilhões de investimento. Apenas 25,6% da população do Estado é atendida por 

rede coletora de esgoto. Das cidades que vão contratar por concessão uma 

empresa para gerir a destinação final dos resíduos, a maioria usa lixões. Tanto 

esse estudo como o projeto de esgotamento sanitário já são planejados desde 

2018. Há o reconhecimento de que o novo marco legal, em vigor desde julho, é 

importante para dar segurança e atrair as empresas privadas quando as 

propostas forem ao mercado. “Ainda que não tenha efeito imediato, é uma 

sinalização muito positiva para o capital privado”, disse o secretário das Cidades 

do governo do Ceará, Paulo Henrique Lustosa. 

O clima de euforia é relacionado aos três leilões realizados desde a 

sanção da lei. Só no primeiro deles, de concessão dos serviços de água e esgoto 

da região metropolitana de Maceió (AL), a empresa BRK venceu a disputa ao 

oferecer uma outorga de R$ 2 bilhões – o valor mínimo era de R$ 15 milhões. A 

Bahia, governada por Rui Costa (PT), entrou na lista de Estados que buscam um 

parceiro privado na área. O Estado quer estruturar um projeto para a prestação 

dos serviços de água e esgoto no município de Feira de Santana e oito cidades 

circunvizinhas, e vai contar com a ajuda do BNDES para a elaboração de outras 

propostas. 

“O governo não renuncia a sua companhia. Então, a ideia é ter a agilidade 

devido à junção do privado à gestão da companhia, com mais recursos”, afirmou 

o presidente da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), Marcus 

Vinícius Neves, que preside a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de 

Saneamento (Aesbe). 

 

Aposta em ‘fábrica de projetos’ 
O Estado de S. Paulo 

O governo federal quer reformular fundos regionais para que eles se 

tornem ‘fábricas de projetos’. Estima-se que cada R$ 1 bilhão investido nos 
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fundos gere R$ 100 bilhões do setor privado. O ritmo de estruturação de 

propostas para atrair a iniciativa privada no saneamento ainda não é o ideal. 

Com o objetivo de mudar esse cenário, o Ministério do Desenvolvimento 

Regional pretende reformular três fundos regionais para que eles possam entrar 

no ramo das “fábricas de projetos”, como já acontece com o BNDES e a CEF. A 

reformulação envolveria os fundos de Desenvolvimento da Amazônia, do Centro-

oeste e do Nordeste. Para 2021, a estimativa é de que esses fundos tenham R$ 

1,45 bilhão. 

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, alertou que o 

ritmo atual das estruturações não é suficiente para a demanda de investimentos 

no setor de saneamento. A observação também é feita pelo presidente da 

Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), Venilton 

Tadini. A projeção da entidade é de que os novos projetos na área só devem 

adicionar R$ 1,3 bilhão de investimentos no setor em 2021. O número avança 

para R$ 5,4 bilhões em 2022, e apenas em 2024 chega com um incremento de 

R$ 8,5 bilhões. Além disso, Tadini pontua que as propostas levam entre um a 

três anos para ficarem prontos. 

 Atualmente, o BNDES e o Fundo de Apoio à Estruturação e ao 

Desenvolvimento de Projetos (FEP) da Caixa são as  “fábricas de projetos” para 

a área de saneamento. Eles servem para apoiar tecnicamente Estados e 

municípios interessados em conceder serviços, além de financiar os custos de 

estruturações. O FEP dá assistência na modelagem de projetos de saneamento 

e resíduos sólidos para 24 cidades – 7 isoladamente e outros 17 municípios 

repartidos em dois consórcios. A estimativa é de que esse número cresça até 

2022. 

Segundo o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo, 

que administra o FEP, haverá uma seleção de 23 consórcios, que poderão ser 

apoiados para concessões de Resíduos Sólidos Urbanos no biênio 2021/2022 e 

que podem beneficiar cerca de 380 municípios no País e 9,8 milhões de 

habitantes. Há previsão de realização de uma nova seleção de propostas de 

água e esgoto, que pode beneficiar cerca de 80 municípios e 3 milhões de 

pessoas. 
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O Barenbrug prevê receita 40% maior no Brasil 
O Estado de S. Paulo 

A Barenbrug, segunda maior empresa de sementes forrageiras do mundo, 

prevê ampliar em até 40% seu faturamento no Brasil no ano fiscal 2020/21, que 

começou em julho. A demanda cresceu, enquanto caiu a oferta de forrageiras, 

usadas na pecuária para pasto e na agricultura para cobertura de solo, por causa 

dos estoques enxutos, do clima seco em algumas regiões e da migração de 

sementeiros para soja e milho. Álvaro Peixoto, diretor geral da empresa no Brasil, 

diz que produtores estão capitalizados e investindo mais. “O Brasil é o grande 

mercado emergente e pode representar um salto no futuro para a empresa”, diz. 

A Barenbrug reinveste por aqui 15% do faturamento em pesquisa e 

desenvolvimento, acima dos 8% a 10% em nível global. A companhia não abre 

o faturamento por país – no mundo sua receita foi de 275 milhões de euros em 

2019/20.  Líder no segmento de híbridos (a partir do cruzamento de plantas) no 

Brasil, a Barenbrug projeta venda 45% maior nesse nicho em 2021. “É um 

mercado que vai crescer entre 8 e 10 vezes em 15 anos, e a nossa participação 

deverá ficar nos 70% a 75%”. 

Com presença consolidada no Sul do Brasil, a empresa busca espaço em 

Estados com pecuária tecnificada, como os do Centro-oeste mais Tocantins, 

Rondônia e Minas Gerais. “Nosso grande desafio é acesso a mercado. Temos 

planos de expandir a distribuição.” Daqui, a Barenbrug exporta sementes para 

12 países na América do Sul, África e no Oriente Médio. 

 

Escassez de caixas de papelão limita expansão na produção de 
leite condensado 
Broadcast 

A escassez de caixas de papelão no mercado está atrapalhando os 

planos da Marajoara Laticínios. Ela ampliou em 30% a capacidade de produção 

de leite condensado no polo industrial de Hidrolândia (GO), para até 4 mil 

toneladas por mês, mas ainda não obtém o resultado. “Faltam película (usada 

em volta de caixas), cola, fita adesiva”, conta André Luiz Junqueira, diretor-

presidente. Outro entrave é a alta no ano de R$ 1 por litro de leite adquirido do 

produtor. 
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A empresa fecharia o ano com volume de vendas, ante 2019, 8% a 10% 

maior de leite condensado, que representa de 30% a 35% da sua operação. “Ao 

ficarem desempregadas, as pessoas começaram a criar alternativas, como 

preparar doces para vender, o que criou maior demanda pelo produto”, diz o 

executivo. 

 

Crescimento do mercado de micro-ônibus no Agronegócio 
Folha de São Paulo 

O agronegócio compensou neste ano a retração da indústria e do turismo 

no faturamento da Volare, unidade de micro-ônibus da Marcopolo. As vendas no 

segmento de fretamento (transporte de mão-de-obra) para o agro cresceram 

cerca de 50% em relação a 2019. Isso contribuiu para o aumento de 66% na 

produção diária da Volare, para 20 unidades, conta Sidnei Vargas, gerente 

nacional de vendas. 

Com a pandemia da covid-19, empresas do agro substituíram vans por 

micro-ônibus para garantir o distanciamento entre funcionários transportados. 

“Trabalhamos há anos com o agronegócio, então, quando a demanda cresceu, 

tínhamos portfólio construído pensando no transporte de mão-deobra em 

terrenos mais severos, estrada de chão, dentro de fazendas”, conta o executivo. 

 

B3 e o registro das Cédulas de Produto Rural (CPRS) 
O Estado de S. Paulo 

A B3, que deve concentrar o registro das Cédulas de Produto Rural 

(CPRS) a partir de 1º de janeiro, recebeu nos últimos dois meses uma 

“enxurrada” de consultas de tradings, revendas de insumos, cooperativas e 

agtechs que usam o papel. Todos queriam entender o processo, conta Fabio 

Zenaro, diretor de Produtos de Balcão e Novos Negócios. Pela resolução do 

Banco Central de 27 de novembro, será obrigatório, até 30 de junho, o registro 

de CPRS de qualquer valor emitidas por bancos e superiores a R$ 1 milhão 

vinculadas aos demais agentes. O montante diminuirá gradualmente até que em 

1º. de janeiro de 2024 CPRS de qualquer agente e valor terão de ser registradas. 

A grande mudança no mercado deve ser percebida de julho em diante, 

quando registradoras como a B3 deverão, com anuência do devedor, permitir a 
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credores checar quantas CPRs estão vinculadas a determinado CPF ou CNPJ. 

Hoje não se sabe quando o papel, gerado na contratação de crédito por 

produtores com dados da produção financiada, foi entregue mais de uma vez ou 

se há risco de inadimplência. “A regulamentação vai beneficiar os transparentes 

e reduzir o custo do crédito”, diz Zenaro. 

 

O uso da cabotagem pela Seara 
Broadcast 

A Seara, marca da JBS, amplia o uso da cabotagem para ter mais 

eficiência no controle da temperatura de alimentos congelados e economizar até 

30% no custo do transporte. Em outubro, a companhia embarcou o recorde de 

485 contêineres refrigerados, 80% mais que no mesmo mês de 2019. Em 

novembro, o crescimento foi de 78% na mesma base comparativa, para 392 

contêineres embarcados. 

 

Picpay se prepara para oferta de ações em Bolsa 

Broadcast 
Em meio a um cenário de maior competição no setor bancário, o Picpay, 

carteira digital que se popularizou no Brasil por permitir transferências 

instantâneas entre contas de diferentes bancos, se prepara para engrossar a 

lista de companhias de tecnologia que devem abrir capital em 2021. A fintech, 

contudo, ainda não fechou a contratação do sindicato de bancos que estruturará 

sua oferta de ações. O Picpay cresceu de forma acelerada em 2020, 

especialmente após o início do isolamento social imposto pela pandemia, que 

estimulou a digitalização de serviços financeiros. A empresa foi fundada em 2012 

por três empreendedores de Vitória (ES) e comprada em 2019 pelo Banco 

Original, da J&F, que também controla a JBS.  De maio até o fim de 2020, a 

fintech saiu de 20 milhões para 36 milhões de clientes, um crescimento de 80%. 

Além de ter sido beneficiado pela pandemia, o Picpay tem adotado 

algumas estratégias para estimular o aumento do número de clientes, como dar 

recompensas em dinheiro a quem indica o aplicativo a outras pessoas e oferecer 
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rentabilidade de 210% do CDI a quem deposita recursos na carteira, taxa em 

vigor desde novembro e prorrogada até o fim de janeiro.  

 

Inovações Financeiras 
Broadcast 

A Stark, butique de fusões e aquisições que foi fundada em 2016, já 

fechou cinco transações por meio de sua plataforma de "match", que acaba de 

ser lançada. Seu objetivo é conectar investidores com potenciais empresas 

interessadas em realizar uma fusão, vender uma fatia ou até mesmo todo o 

negócio. As cinco operações realizadas pela companhia tiveram um valor de R$ 

130 milhões, e o grupo está otimista para 2021. Apelidada de "Tinder" das 

operações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês), a plataforma da 

Stark recebeu os cadastros de 190 teses com os critérios de investimento dos 

principais fundos de venture capital, private equity - que somam R$ 10,8 bilhões 

disponíveis para fusões e aquisições de empresas no Brasil. Os investidores 

estratégicos dos setores de saúde e educação são alguns que estão 

cadastrando suas teses na plataforma na busca pelo negócio ideal.  

 

Novo normal 
Broadcast 

A Ecoquest, empresa que atua com o serviço de tratamento de ar, 

registrou no ano passado uma expansão de 200% no faturamento em função da 

pandemia, puxado pela grande demanda por descontaminação de ambientes. 

Para 2021, a expectativa é de mais crescimento, visto que a leitura é de que os 

protocolos de segurança e de saúde seguirão mais rígidos. 

Os clientes da companhia, em 2020, passaram de 200 para 600, ao passo 

que as vendas de sistemas saltaram de 1,2 mil para 3 mil no ano. A empresa é 

a única no Brasil a oferecer a tecnologia IRC (Ionização Rádio Catalítica), que 

elimina o SARS COV 2 do ambiente. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES MENSAIS SELECIONADOS - JANEIRO A NOVEMBRO 2020 

 

Elaboração: CAPEF – Gerência de Investimentos 

 


