
Resumo de 
notícias econômicas

08 de janeiro de 2021
(sexta-feira)

Núcleo de Inteligência da Sedet



1 
 

NOTÍCIAS ECONÔMICAS:  08 JANEIRO 2021 
 

‘Verde Amarela’ pode ter nova versão 
O Estado de S. Paulo 

A proposta da Carteira Verde Amarela, um modelo de contratação com 

menos encargos e benefícios, voltou ao radar da equipe econômica para ser 

apresentada após a eleição para as presidências da Câmara e do Senado. O 

tema está em discussão pelo ministro Paulo Guedes, para atender os informais. 

Trata-se de um regime simplificado de contratação sem encargos trabalhistas e 

impostos, como a contribuição previdenciária. A inspiração agora para a nova 

versão do programa vem do Benefício Emergencial para Preservação do 

Emprego e da Renda (BEm), concedido em 2020 como complemento de renda 

para os trabalhadores formais que tiveram o salário reduzido ou o contrato 

suspenso. Na avaliação da equipe econômica, o “sucesso” do BEm pode ser 

medido pela preservação de milhões de empregos. 

A ideia, segundo uma fonte da equipe econômica envolvida na elaboração 

da proposta, é que a nova Carteira Verde Amarela seja uma combinação do BEm 

com a desoneração dos encargos para garantir “empregabilidade em massa” e 

combater o desemprego. Sem o auxílio emergencial a estratégia da equipe 

econômica para ampliar a rede de proteção dos vulneráveis que recebiam o 

benefício é uma nova versão da Carteira Verde Amarela e do Bolsa Família. Uma 

medida provisória está prevista ainda para fevereiro com mudanças no 

programa, unificação dos benefícios já existentes, reajuste dos valores e criação 

de novas bolsas: por mérito escolar, esportivo e científico. O valor médio do 

benefício, hoje em torno de R$ 190, passará a R$ 200 e poderá aumentar a 

depender do espaço no orçamento que for sendo aberto ao longo do ano. 

A nova Carteira Verde Amarela vai atuar na faixa dos trabalhadores que 

estão entre os beneficiários do Bolsa (R$ 200) até os que recebem salário-

mínimo (R$ 1.100). A ideia do ministro é adotar um imposto de renda negativo, 

sistema pelo qual as pessoas recebem pagamentos suplementares do governo, 

em vez do pagamento de impostos. O ministro quer fazer uma transição entre a 

assistência social do governo e os contratos pela CLT. No novo modelo de 
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contratação, será possível registrar a quantidade de horas que o trabalhador faz 

para cada empregador com base no salário-mínimo. O trabalhador informal terá 

a Carteira Verde Amarelo para fazer o que já faz na informalidade. A diferença é 

que receberá o imposto negativo e terá o reconhecimento dos direitos da 

Previdência. 

O financiamento do programa, que prevê que a União renuncie a parte da 

arrecadação, está sendo discutido. Apesar de ter dito publicamente que 

abandonou a ideia de um imposto de transação, a nova CPMF não foi totalmente. 

No ano passado, quando o apoio dos líderes dos partidos à proposta tinha sido 

costurado para o anúncio em reunião no Palácio da Alvorada, no mesmo dia de 

apoio ao teto de gastos, o presidente Bolsonaro pouco antes chamou os seus 

três líderes na Câmara, Senado e Congresso e abortou o anúncio. Nos 

bastidores, porém, Bolsonaro já sinalizou para caciques do Congresso que 

aceita uma alíquota de 0,10% para o novo tributo. 

 

Biden não vai muito longe com pacote econômico de US$ 900 
bilhões  
Folha de S. Paulo 

Com sua posse na presidência a apenas algumas semanas de distância, 

Joe Biden está diante de uma crise econômica sem paralelos, mas, ao mesmo 

tempo, estranhamente familiar. 

Milhões de americanos estão desempregados, as pequenas empresas 

lutam para sobreviver, há fome, e pessoas de todo o país estão com medo de 

perder suas casas. O momento era igualmente perigoso 12 anos atrás, quando 

Biden era o vice-presidente eleito e estava se preparando para assumir o cargo. 

O plano de combate à pandemia, no valor de US$ 900 bilhões (R$ 4,7 trilhões), 

que legisladores aprovaram no Congresso oferece ao novo governo algum 

espaço de manobra. A segunda rodada de assistência oferecerá cheques no 

valor de US$ 600 a cada beneficiário, socorrerá as pequenas empresas e 

estenderá até a metade de março os benefícios adicionais do governo federal 

aos desempregados. 

Mas como Biden já deixou claro, isso representa apenas “o primeiro 

pagamento”, o valor do pacote não chega nem perto do necessário para 
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restaurar a saúde da economia. Cerca de 19 milhões de pessoas estão 

recebendo alguma forma de auxílio-desemprego, e muitos proprietários de 

empresas duvidam que será possível sobreviver mais um ano. A crise do 

coronavírus agravou desigualdades já persistentes, com os trabalhadores na 

porção mais baixa do espectro de renda –um grupo no qual a presença negra e 

hispânica é elevada. 

Ao mesmo tempo, gargalos na distribuição das vacinas , assim como 

temores sobre uma variante mais contagiosa do vírus, podem retardar ainda 

mais a retomada de atividades em  porções da economia, como os restaurantes, 

viagens, entretenimento ao vivo e esportes. Mas a despeito da terra arrasada 

que o coronavírus deixou, a economia dos Estados Unidos de muitas maneiras 

está em posição mais estável do que a que ocupava no começo de 2009. 

Em lugar de estar contemplando um buraco sem fundo, Biden está 

assumindo com a economia em trajetória de alta. Por mais anêmico que seja o 

crescimento, a maioria dos analistas prevê que 2021 terminará melhor do que 

começou, ainda que aconteçam tropeços ao longo do caminho. Embora a 

recessão causada pela pandemia tenha sido maior em termos de perda inicial 

de empregos e fechamento de empresas, ela representa  como dano colateral 

da emergência de saúde, e não um colapso no sistema financeiro mundial 

subjacente. 

O governo Biden também vai se concentrar em atacar as desigualdades 

profundamente enraizadas que a crise agravou, ela acrescentou. Do lado 

positivo da conta há também o fato de que muitos domicílios guardaram dinheiro, 

o que eleva o índice de poupança ao seu valor mais elevado em 40 anos. Em 

contraste, a Grande Recessão demoliu riquezas acumuladas, em contas de 

aposentadoria e em termos de valor de imóveis, virtualmente do dia para a noite. 

 

União gastou R$ 13 bi para cobrir calotes de Estados 
O Estado de S. Paulo 

Para honrar dívidas de Estados e municípios, o Tesouro Nacional 

desembolsou R$ 13,3 bilhões em 2020, um valor 60% superior aos R$ 8,35 

bilhões gastos em 2019. Os calotes ocorreram mesmo após projeto ter dado um 

fôlego de R$ 125 bilhões a governadores e prefeitos por causa da pandemia. A 
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União está impedida por decisões do STF de bloquear repasses federais a seis 

Estados. Desde 2016, essa conta para a União – e, por tabela, para todos os 

contribuintes do País – já chega a quase R$ 33 bilhões. 

De acordo com o Tesouro, 95% dos valores gastos pela União com o 

pagamento dessas dívidas no ano passado se referem a débitos de cinco 

Estados. O Rio de Janeiro liderou essa lista, com um calote de R$ 8,25 bilhões, 

seguido por Minas Gerais, com R$ 3,17 bilhões. Na sequência, aparecem os 

governos de Goiás (R$ 553 milhões), Pernambuco (R$ 355 milhões) e Maranhão 

(R$ 280 milhões).  A depender da avaliação das contas dos governos regionais, 

a União concede garantia em empréstimos para que os contratos tenham juros 

mais baixos. Nos últimos anos, porém, a situação financeira dos Estados vem 

se deteriorando, comprometendo os pagamentos. 

Como garantidora das operações de crédito, a União – representada pelo 

Tesouro Nacional – é comunicada pelos bancos e organismos internacionais de 

que parcelas de dívidas garantidas estão vencidas e não pagas. O governo 

federal, então, informa o governador ou prefeito que há atrasos no pagamento 

e, caso não haja quitação, a União paga os valores. 

Em seguida, inicia o processo de recuperação desses valores pela 

execução das chamadas contragarantias. Na prática, o governo federal bloqueia 

os valores que repassaria em transferências para o Estado ou município 

caloteiro. Mas, dos R$ 13,3 bilhões honrados em 2020, o governo federal 

conseguiu recuperar até agora menos de R$ 1 bilhão. Em alguns casos, 

decisões judiciais impedem o bloqueio no repasse de verbas federais. 

Os calotes ocorreram mesmo depois de projeto aprovado pelo Congresso 

ter dado R$ 125 bilhões a governadores e prefeitos por causa da pandemia. 

Desse total, metade foi de dinheiro novo para o caixa de Estados e municípios. 

De acordo com cálculos feitos pelo economista do Insper Marcos Mendes, o 

pacote de socorro do governo federal deu uma folga de R$ 36,3 bilhões aos 

caixas estaduais e de R$ 23,9 bilhões aos cofres municipais. 
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Setor de turismo pede mais prazo para reembolso 
O Estado de S. Paulo 

A nova onda de covid-19 e a demora para o início da vacinação frustraram 

as expectativas de melhora dos negócios ligados ao turismo e levaram os 

empresários do setor a cobrar do governo federal ajuda igual à concedida às 

companhias aéreas. Um grupo formado pelas 20 maiores associações de 

hotelaria e lazer enviou ao Ministério do Turismo um ofício pedindo que o prazo 

para reembolso de diárias ou serviços cancelados em função da quarentena seja 

prorrogado até que a situação sanitária melhore. A expectativa é obter um prazo 

extra de seis meses a um ano para pagar os consumidores. O governo federal 

já editou uma medida provisória para prorrogar até outubro as regras especiais 

de reembolso de voos cancelados por causa da pandemia. O setor de hotelaria 

e lazer pede o mesmo tipo de benefício. Os empresários argumentam que a 

situação de 2021 segue igual à do ano passado, ainda que o decreto de 

calamidade pública tenha expirado na virada do ano. 

O presidente do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), 

Orlando de Souza, diz que as viagens a lazer melhoraram nos últimos meses, 

mas já existe uma nova leva de cancelamentos de reservas por causa do avanço 

da pandemia. O argumento usado pelo presidente da Federação Brasileira de 

Hospedagem e Alimentação (FBHA), Alexandre Sampaio, é de que o setor é 

intensivo em mão de obra e corre o risco de demissões em massa. Isso porque 

deixou de valer a regra especial para redução de jornada e salários, e as 

empresas terão de fazer novamente o desembolso integral, mas ainda não 

recuperaram o faturamento. 

O Ministério do Turismo solicitou informações mais detalhadas sobre o 

impacto econômico esperado pelos empresários. A partir daí, a pasta vai analisar 

o assunto com os demais ministérios para decidir se adotará eventuais medidas 

de apoio. 

 

Salto na demanda pelo crédito com garantia de imóvel (CGI) 
Broadcast 

O Banco Bari percebeu um salto na demanda pelo crédito com garantia 

de imóvel (CGI), também chamado de home equity. A quantidade de contatos 
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de clientes à procura dessa modalidade de empréstimo saltou de 522 no primeiro 

semestre para 7.000 na segunda metade de 2020. » Efeito home office. Os 

contatos partiram de pessoas interessadas no CGI como opção de crédito 

pessoal para bancar construção, ampliação ou reforma de casas e 

apartamentos. Segundo o banco, muitos clientes informaram estar renovando as 

residências porque agora passam mais tempo no local por causa da pandemia. 

 

Aumento do preço do diesel para o consumidor 
Broadcast 

A maior demanda nas datas comemorativas  para o varejo no fim de 2020 

provocou um aumento nos preços do diesel vendido nos postos de combustíveis. 

Segundo o Índice de Preços Ticket Log (IPTL), o diesel comum registrou o maior 

preço para o litro na véspera de Natal, apresentando a média de R$ 3,876 nas 

bombas. A mesma tendência foi verificada na Black Friday, quando o 

combustível chegou ao seu preço máximo no dia 27 de novembro. 

Em ambos os casos, os valores do litro aumentaram gradativamente nos 

quatro dias que antecediam as principais datas comerciais do ano. Na Black 

Friday, houve variação de quase 1%, até atingir a média de R$ 3,799. “Fazendo 

um balanço do Natal deste ano podemos notar o mesmo comportamento. Os 

dias que antecediam a véspera de Natal tiveram variação de 1,3% no valor, 

chegando ao preço máximo no dia 24 de dezembro”, pontua Douglas Pina, Head 

de Mercado Urbano da Edenred Brasil, controladora da Ticket Log. Comparando 

as duas datas, é possível notar que houve uma diferença de 2% no valor do 

combustível entre elas, comportamento que também foi notado no fechamento 

de cada mês. O preço médio do diesel no fim de novembro ficou em R$ 3,747, 

ante R$ 3,841 em dezembro, aumento de 2,5%. 

 

Captações no Mercado Imobiliário 
Broadcast 

A gestora Hedge Investments captou R$ 1,1 bi em cinco fundos nos 

últimos dois meses, com duas ofertas subsequentes e três ofertas iniciais (IPOs). 

A última oferta foi a primeira emissão do Hedge AAA FII, voltado para lajes 

corporativas de alto padrão, e que captou R$ 270 milhões para adquirir uma 
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participação de 12,75% do Condomínio WT Morumbi, complexo com 94.000 m2 

de área locável na Chucri Zaidan. Em 2020, a Hedge somou R$ 2 bilhões em 

captações e atingiu um patrimônio sob gestão de R$ 8 bilhões, com 150 mil 

clientes. 

 

ONG projeta R$ 700 bi para o agro com ‘título verde’ 
O Estado de S. Paulo 

Projetos de agricultura sustentável podem receber financiamentos de R$ 

700 bilhões no Brasil até 2030, por meio da emissão de títulos verdes, ou “green 

bonds”. A projeção é da Climate Bonds Initiative (CBI), uma ONG britânica que 

sistematiza as normas de práticas sustentáveis em diversos setores da 

economia. Seguindo esses padrões, interessados em captar dinheiro no 

mercado de capitais obtêm da própria ONG uma “certificação verde”. 

Podem, a partir daí, emitir títulos de dívida dando a garantia ao investidor 

de que suas práticas são sustentáveis – uma demanda global cada vez maior. 

Com essas exigências cumpridas, os custos de uma captação têm ficado mais 

baixos. Do lado do investidor, a finalidade é evitar se associar a projetos 

deletérios ao meio ambiente. 

A coordenadora de Agricultura da CBI no Brasil, Leisa Cardoso de Souza, 

disse que no País, sobretudo os setores florestal, de agricultura, de pecuária e 

de logística, além do de bioenergia, são fortes candidatos a captar esses 

recursos nos próximos dez anos. “E, em três anos, o potencial para o agro 

brasileiro é de R$ 320 bilhões.” Segundo ela, no mundo há cerca de US$ 1 trilhão 

em estoque de títulos verdes, para todos os setores da economia. 

Apesar do potencial, o Brasil ainda tem uma atuação considerada tímida 

no mercado de títulos verdes. Desde 2015, as captações somam menos de US$ 

10 bilhões, em todos os setores. Em 2019, em todo o mundo, a emissão dos 

“green bonds” movimentou US$ 328 bilhões; a América Latina e o Caribe 

responderam por apenas cerca de 2% desse total. 

Para Cristiano Macedo,  da Ecoagro – especializada em estruturar 

operações financeiras e que, no ano passado, emitiu o primeiro “green bond” de 

uma empresa agrícola brasileira, a Rizoma Agro –, os setores de energia, 

produção de grãos e de café têm um “forte apelo ambiental” para emissão de 
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papéis, principalmente por causa da legislação ambiental brasileira, considerada 

muito rígida. “O produtor precisa, por exemplo, ter reserva de floresta na fazenda, 

tem de fazer o CAR (Cadastro Ambiental Rural), não pode desmatar até 

determinada porcentagem”, diz. “E, apenas fazendo isso, o produtor já teria 

condição de emitir um título verde; muitos não têm ideia do potencial desse 

mercado, da sua importância e benefícios.” 

A ONG Produzindo Certo está incentivando produtores para os quais ela 

presta assessoria socioambiental a emitirem “green bonds” e auxiliando nesse 

processo. Segundo o diretor de Operações da Produzindo Certo, Charton Locks, 

a ONG está estruturando um crédito ancorado em títulos verdes a fim de que os 

produtores consigam financiamento no mercado de capitais, até mesmo para 

pagar os serviços socioambientais prestados pela própria organização. 

As ferramentas para o agronegócio obter o dinheiro no mercado de 

capitais continuarão a ser as mesmas que já existem hoje, como Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Cédulas de Produto Rural (CPR). “Só que 

um CRA com a chancela verde atrai investidores que, de outra maneira, não 

estariam interessados”, diz Leisa. “Estamos vendo todos os títulos do agro que 

podem ser rotulados como verdes, como CRAs, CDAs, CPR e até financiamento 

bancário.” 

Leisa conta que, em agosto de 2020, a CBI lançou os critérios para que 

atividades agrícolas obtivessem o selo verde. Essas normativas, conforme a 

executiva, também servem para orientar e “deixar mais claro” para o produtor 

rural, sobretudo os de pequeno e médio portes, o que se exige em termos de 

sustentabilidade para que ele consiga captar recursos. 

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



 

MERCADOS HOJE – FECHAMENTO DE 07 JAN 

 
 PRINCIPAIS ÍNDICES 

 
Ibovespa 122.385,92 pts (+2,76%) 
S&P500 3.803,79 pts (+1,48%) 
Nasdaq 12.939,57 pts (+2,51%) 
D. Jones 31.042,00 pts (+0,32%) 
Shanghai 3.570,11 pts (-0,17%) 

Nikkei225 28.139,03 pts (+2,36%) 
IFIX 2.863,51 pts (-0,22%) 

 
 COMMODITIES 

 
Petróleo Brent U$54,85 (+0,86%) 
Petróleo WTI U$51,19 (+0,71%) 
Minério ferro U$169,31 (+1,53%) 
Ouro U$1.892,00 (-1,13%) 
Boi gordo R$280,00 (+0,05%) 
Milho U$495,90 (+0,38%) 
Soja U$1.364,88 (+0,73%) 
Trigo U$648,12 (+0,95%) 
Café Arábica R$614,98 (+0,61%) 
Café Robusta R$413,38 (-0,52%)  

 
 PRINCIPAIS MOEDAS 

 
Dólar Com R$5,39 (+1,82%)  
Dólar Tur R$5,54 (+1,84%)  
Euro R$6,62 (+1,50%)  
Bitcoin R$219.501,00 (+7,07%)  
Bitcoin U$39.768,00 (+6,13%)  

 
 ÍNDICES ECONÔMICOS 

 
SELIC 2,00% a.a 
CDI 1,90% a.a 
IPCA +0,89% Nov.2020 
IPCA +4,31% 12 meses  
IPCA +3,13% 2020 
IGPM +0,96% Dez.2020 
IGPM +23,14% 12 meses  
IGPM +23,14% 2020 
POUPANÇA MÊS 0,14% Nov.2020 
POUPANÇA ANO 2,35% 
POUPANÇA 12 MESES 2,69% 



 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


