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NOTÍCIAS ECONÔMICAS:  12 JANEIRO 2021 
 

Para analistas, decisão da Ford mostra dificuldade da indústria 
automotiva do País em se adaptar ao cenário de carros elétricos 
e híbridos 
O Estado de S. Paulo 

O anúncio de fechamento das fábricas da Ford no Brasil foi uma surpresa. 

Quem acompanha mais de perto esse mercado, porém, não se surpreendeu 

tanto assim. Os analistas dizem que a indústria automobilística vem tentando se 

reinventar no mundo todo, e uma das alternativas é focar nos veículos elétricos 

e híbridos. A corrida para chegar a produtos viáveis nos mercados globais está 

abandonando empresas e países que entraram tarde, ou ainda nem participam 

dessa disputa, avalia Cássio Pagliarini, da Bright Consulting. 

Esse processo exige elevados investimentos e, no caso da Ford, tudo 

indica que a matriz não quis ter esse gasto no Brasil. O movimento anunciado 

ontem é similar ao que ocorreu  com a Mercedes-benz, que em dezembro fechou 

sua fábrica de automóveis em Iracemápolis (SP). 

A Ford vai concentrar a produção da América Latina na Argentina e no 

Uruguai. Para Marcus Ayres, sócio-diretor da consultoria Roland Berger, duas 

razões teriam, na sua opinião, favorecido o país vizinho. Uma delas é que a 

Argentina produz a Ford Ranger, um dos carros-chefe da companhia. Além 

disso, a economia argentina é altamente dolarizada, o que facilitaria o repasse 

de aumento de custos. Hoje, 70% da produção Argentina é exportada. 

No Brasil, a situação do setor automotivo já vem em ritmo lento desde a 

crise de 2014, e foi intensificada pela queda drástica no mercado provocada pela 

pandemia. Não bastasse a situação global, o governo brasileiro não tem 

demonstrado interesse em definir uma política industrial que indique se o 

caminho aqui será o de carros elétricos, híbridos ou híbridos a etanol. 

“Está faltando uma orquestração política no setor”, diz Pagliarini, que foi 

funcionário da Ford. Em sua opinião, “há um perigo muito grande” de outras 

montadoras seguirem a decisão da Ford. “Temos muita capacidade instalada e 

não cabem tantas fábricas, aqui e no mundo”. 



2 
 

 “O Brasil é um país de infinitas possibilidades, mas no setor automotivo 

há algumas coisas que precisam se mover um pouco mais rápido para se 

adequar à nova realidade”, diz Ayres. Ele destaca que os três pilares da indústria 

automobilística são: posicionamento dos produtos, performance e progresso. 

“Quanto mais rápido a indústria se mover na ideia desses três pilares para se 

adequar à nova realidade, mais robusta ela ficará. Se ela ficar parada nessas 

três dimensões, daí eu não tenho dúvida alguma de que o movimento que vimos 

com a Ford poderemos esperar para outras montadoras.” 

Para Ayres, a decisão da Ford de sair do País não foi uma novidade. Esse 

movimento já vinha sendo sinalizado desde 2019, com a venda da fábrica de 

caminhões de São Bernardo do Campo. A estratégia da companhia, que 

culminou com a decisão de encerrar as operações no País, ocorreu porque uma 

série de veículos produzidos no Brasil não estavam alinhados com os objetivos 

globais da empresa, diz. “A Ford está se movendo para ser uma montadora de 

SUVS, o segmento mais lucrativo, e de veículos elétricos.” 

Já Ricardo Bacellar, sócio-líder de Industrial Markets e Automotivo da 

KPMG no Brasil, aponta que a decisão da Ford decorre de uma série de fatores, 

começando pelo aumento da concorrência, que comprometeu a sua 

rentabilidade – uma situação que a pandemia ajudou a deteriorar. A necessidade 

de quarentena, que no período mais rígido fechou concessionárias, obrigou as 

montadoras a correrem para acelerar os investimentos em digitalização, algo 

que não foi acompanhado pela Ford. “Ela acabou afastando os clientes. Várias 

montadoras optaram pelos lançamentos rápidos em seus canais digitais. Houve 

uma necessidade de investir muito”. 

Atraídas por incentivos fiscais, montadoras se instalaram no País de olho 

em um mercado de pelo menos 3 milhões de veículos por ano. Hoje, as fábricas 

locais têm capacidade para produzir 5 milhões de veículos por ano. Em 2020, 

foram fabricados 2 milhões e deve levar, segundo projeções, cerca de mais cinco 

anos para o setor voltar a patamares da pré-pandemia, de cerca de 3 milhões de 

unidades. Mas, segundo Pagliarini, “a Ford decidiu não esperar”. 

 

Bahia diz que vai tentar buscar novo investidor 
Broadcast 
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O governo da Bahia emitiu um comunicado em que diz trabalhar em busca 

de “alternativas” para assumir a fábrica da Ford em Camaçari. Uma das 

tentativas seria atrair um investidor chinês. O governador Rui Costa (PT) entrou 

em contato com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) para 

discutir a criação de um grupo de trabalho onde serão avaliadas as 

possibilidades. O governo estadual entrou em contato com a embaixada chinesa 

para sondar possíveis investidores com interesse em assumir o negócio na 

Bahia. 

Investidores chineses já chegaram a ser apontados como prováveis 

compradores da fábrica da Ford em São Bernardo do Campo (SP), em negócios 

que nunca foram concretizados. A área acabou sendo comprada por uma 

construtora e uma gestora de recursos. 

Em São Paulo, o governador João Doria (PSDB), sem citar demissões na 

fábrica de Taubaté, onde a montadora emprega 740 funcionários, afirmou que a 

empresa manterá 700 trabalhadores no município de Tatuí (SP), onde fica o 

campo de provas da empresa, e na capital do Estado, onde está a sede 

administrativa. “A medida afeta o fechamento de fábricas no Ceará, Bahia e SP. 

Foi decisão global da Ford Motors”, escreveu Doria em sua conta no Twitter. 

 

Dados da FGV indicam ociosidade superior a 30% no setor 
O Estado de S. Paulo 

A despeito de a indústria brasileira já ter superado as perdas da crise 

provocada pela covid-19 no País, os fabricantes de veículos automotores e 

produtos de metal registraram uma ociosidade média do parque fabril superior a 

30% nos últimos quatro meses, segundo a Sondagem da Indústria do IBRE/FGV. 

A recuperação tem sido impulsionada pelo auxílio emergencial, exportações e 

mudança no padrão de consumo das famílias, mas ainda é heterogênea. Alguns 

setores operam aquém da sua capacidade de produção. Dos 16 principais 

subsetores pesquisados na sondagem, apenas sete já superaram a média 

histórica de uso da capacidade instalada. “A retomada vem de forma 

heterogênea, errática, sob a ótica da produção e da utilização da capacidade 

instalada. Tudo está apontando para dias melhores, embora tenhamos desafios, 
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como o fim do auxílio emergencial, o desemprego elevado e a curva da 

pandemia piorando”, avaliou Rafael Cagnin, economista-chefe do Iedi. 

A indústria de transformação operava com 79,25% da capacidade 

instalada, em média, de setembro a dezembro de 2020, patamar que se 

aproxima da média histórica de 81,96% registrada no período que se estendeu 

de 2010 a 2015, antes das duas últimas crises econômicas. A melhora atual é 

puxada por setores como o de vestuário e celulose, nos quais o Nível de 

Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) superou os 90%. 

“Apesar de não ser um nível absurdo, começamos a ter um 

superaquecimento em alguns setores. Temos relatos de falta de insumos, mas 

o comércio online bombou a indústria de papelão ondulado, por exemplo. 

Quando você vende online, você reempacota o produto. Alguns setores são 

beneficiados por questões peculiares da pandemia. Outras atividades mostram 

reação porque tinham perdido muito durante a crise, como vestuário”, apontou o 

superintendente de Estatísticas do IBRE/FGV, Aloisio Campelo Júnior. 

Por outro lado, a ociosidade permanece elevada em veículos 

automotores, que usaram em média 69,33% da capacidade instalada nos quatro 

últimos meses de 2020, ante uma média histórica pré-crise de 83,54%. A 

indústria de produtos de metal operava até mês passado com 67,48% da 

capacidade, abaixo da média de 77,88%. Outros setores com ociosidade 

elevada foram informática, eletrônicos e ópticos, com um nível de utilização da 

capacidade instalada de 73,3% de setembro a dezembro de 2020, ante uma 

média histórica de 83,17%; máquinas e equipamentos, operando com uma 

média de 70,9% da sua capacidade, ante uma média histórica de 79,64%; e 

metalurgia, com Nuci de 78,78%, ante uma média histórica de 83,93%. 

 

Rede de Soros está de olho em hotéis à venda no País 
O Estado de S. Paulo 

A Atlântica Hotels International (AHI), controlada pelo fundo Quantum 

Strategic Partners, do megainvestidor George Soros, pode ir às compras em solo 

nacional. O grupo é o segundo maior do Brasil, com 135 hotéis, 22 mil quartos e 

bandeiras como Confort, Quality e Radisson. Neste momento, seus executivos 

estão avaliando chances de ampliar a participação no mercado por meio da 
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aquisição de concorrentes, como empresas em situação financeira delicada. A 

Atlântica concluiu em 2020 o processo de compra da mineira Vert, então nona 

maior operadora do País, com a gestão de 20 hotéis. Esse tipo de transação leva 

a ganhos de escala importantes, como negociações mais vantajosas junto a 

fornecedores. 

A Atlântica tem se posicionado com mais apetite. Temos buscado 

oportunidades", afirma o vice-presidente de operações, Guilherme Martini. 

"Existem outros movimentos acontecendo, em fase de confidencialidade. O ano 

de 2021 vai ser interessante, e acredito que outras novidades poderão ser 

anunciadas". Além da crise que colocou muitas empresas em apuros, Martini vê 

um "grande potencial de consolidação" do mercado hoteleiro no Brasil, dada a 

sua pulverização. Cerca de 60% do setor é composto por empresas familiares e 

locais, de pequeno a médio porte. Os outros 40% estão nas mãos de um 

conjunto de grandes redes, com presença em vários Estados. 

 

Crescimento do Nordeste no Mercado Turístico 
O Estado de S. Paulo 

Em meio a restrições para viagens internacionais e cruzeiros, os roteiros 

nacionais foram a primeira escolha dos turistas brasileiros neste verão. E o 

Nordeste se sobressaiu como principal destino, abandonando outras opções 

badaladas em anos passados. Os destinos nacionais representaram 91% das 

vendas nesta temporada, ante 54% na anterior, segundo a agência de viagens 

CVC. Entre as cinco localidades mais buscadas em dezembro e janeiro estão, 

em ordem decrescente, as cidades de Maceió (AL), Natal (RN), Porto Seguro 

(BA), Recife (PE) e Fortaleza (CE). Na temporada anterior, o top cinco incluía 

também Orlando  e o cruzeiro Navio Soberano. 

Porto Seguro, no litoral baiano, também perdeu espaço no ranking, 

passando do segundo para o terceiro lugar. Isso ocorreu pela redução dos voos 

fretados, por conta da pandemia, explicou a CVC. Já os outros destinos 

nordestinos são capitais estaduais, com malha aérea mais desenvolvida. 

Com a pandemia, as pessoas mais velhas optaram por cancelar ou adiar 

viagens. A faixa etária predominante nesta temporada foi a turma de 35 a 44 

anos, responsável por 28% dos embarques. Em segundo lugar, aparecem os 
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clientes de 25 a 34 anos, com 23%. Na temporada passada, as pessoas acima 

de 55 anos tiveram maior peso no fluxo, sendo 28% do total, seguidas por 

aquelas de 35 a 44 anos, com 26%. 

 

Aumento da concorrência no mercado de crédito 
O Estado de S. Paulo 

A corretora Easynvest, que em 2020 passou a atuar no mercado de 

crédito, se prepara para dar um novo passo no segmento. A plataforma aceitará 

que os clientes usem  investimentos em ações como garantia para tomar 

empréstimos. No momento, são aceitas as aplicações em renda fixa, como 

CDBS, fundos de investimento e títulos do Tesouro Direto. Os ativos em renda 

variável representam 30% do portfólio de investimentos dos clientes da 

Easynvest. 

Desde o lançamento do serviço de crédito, batizado como Easycred, a 

corretora já concedeu R$ 10,5 milhões em crédito a  1,8 mil clientes, com taxa 

média de 1,6% ao mês e prazo médio de 24 meses para pagar. Houve uma forte 

adesão dos clientes ao serviço nas duas últimas semanas de novembro, período 

marcado pelas promoções da Black Friday. Só naquela quinzena, com juros 

reduzidos a 1,29% ao mês, a corretora ofertou R$ 5 milhões em crédito. 

 O limite de empréstimo por cliente, que era de R$ 50 mil foi ampliado para 

R$ 200 mil. Por enquanto, cerca de 60% dos créditos concedidos são de 

quantias inferiores a R$ 5 mil. Os investidores podem tomar empréstimos a, no 

máximo, 75% do que possuem investido em renda fixa e 35% do que têm 

aplicado em renda variável, porcentual este que deve subir para 50%. 

 

MERCADO HOJE – COTAÇÕES DO INÍCIO DA MANHÃ 

 PRINCIPAIS ÍNDICES 

Ibovespa 123.255,13 pts (-1,46%) 

S&P500 3.799,61 pts (-0,66%) 

Nasdaq 12.902,49 pts (-1,55%) 

D. Jones 30.981,50 pts (+0,26%) 



7 
 

Shanghai 3.608,34 pts (+2,18%) 

Nikkei225 28.164,34 pts (+0,09%) 

IFIX 2.863,80 pts (-0,13%) 

 

 COMMODITIES 

Petróleo Brent U$ 56,53 (+1,56%) 

Petróleo WTI U$ 53,02 (+1,47%) 

Minério ferro U$ 168,99 (-0,31%) 

Ouro U$ 1.861,60 (+0,58%) 

Boi gordo R$ 286,50 (+0,33%) 

Milho U$ 492,88 (-0,02%) 

Soja U$ 1.377,12 (+0,37%) 

Trigo U$ 642,88 (+1,24%) 

Café Arábica R$ 615,56 (-1,62%) 

Café Robusta R$ 419,36 (+1,09%) 

 

 PRINCIPAIS MOEDAS 

Dólar Com R$5,50 (+1,60%) 

Dólar Tur R$5,67 (+1,43%) 

Euro R$6,69 (+1,15%) 

Bitcoin R$ 198.994,90 (+4,46%) 

Bitcoin U$ 35.139,00 (-1,89%) 

 

 ÍNDICES ECONÔMICOS 

SELIC 2,00% a.a 

CDI 1,90% a.a 

IPCA +0,89% Nov.2020 
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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% Dez.2020 

POUPANÇA ANO 2,48% 

POUPANÇA 12 MESES 2,48% 



 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


