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NOTÍCIAS ECONÔMICAS:  13 JANEIRO 2021 
 

 

Governo terá menor verba para investir em 15 anos 
O Estado de S. Paulo 

O aumento das despesas com benefícios previdenciários e assistenciais, 

na esteira do reajuste do salário-mínimo, deve comprimir os investimentos 

públicos em 2021 a um nível considerado extremamente baixo por especialistas. 

O valor projetado em agosto do ano passado, de R$ 28,6 bilhões para obras e 

outras ações – o menor em, pelo menos, 15 anos – pode cair ainda mais para 

abrir espaço no Orçamento para os chamados gastos obrigatórios. 

As despesas vão crescer porque o salário-mínimo foi reajustado a R$ 

1.100 no início de 2021, acima dos R$ 1.067 previstos em agosto do ano 

passado e que serviram de referência para a elaboração do Orçamento. A 

definição só deve ocorrer após a votação para o comando da Câmara e do 

Senado. Os R$ 33 a mais no salário-mínimo significam uma despesa de R$ 11,6 

bilhões maior que a prevista na proposta orçamentária enviada em agosto (cada 

R$ 1 eleva o gasto em R$ 351,1 milhões). O governo sofreu reveses que o 

obrigarão a ampliar outras despesas, como a desoneração da folha de 

pagamento para 17 setores da economia. Técnicos do Congresso estimam que 

há um “buraco” de R$ 15 bilhões a R$ 20 bilhões a ser coberto. 

O próprio governo já deu um indicativo de que os investimentos podem 

cair, ao revisar, em ofício ao Congresso Nacional o volume das despesas 

discricionárias para 2021 – de R$ 92 bilhões para R$ 83,9 bilhões. Essa 

categoria inclui os gastos com a máquina pública e com os investimentos. A 

mudança foi feita durante a votação da LDO. 

Especialistas têm alertado que o custeio da máquina já está no patamar 

mínimo necessário para garantir seu funcionamento, sem grande espaço para 

cortes. O Ministério da Economia, porém, afirmou que os investimentos “não 

serão afetados”, uma vez que não houve alteração da proposta orçamentária. 

“Os ministérios setoriais podem, em um exemplo hipotético, privilegiar os 
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investimentos em detrimento das despesas correntes, em virtude de possíveis 

economias geradas pelo teletrabalho”. 

O valor de R$ 28,6 bilhões indicado na proposta orçamentária para os 

investimentos é o menor desde 2007, segundo dados do Tesouro Nacional.  A 

Economia destacou que o valor dos investimentos deve receber R$ 10 bilhões 

devido à indicação de emendas de bancada, decididas pelos parlamentares. De 

acordo com o coordenador do Observatório Fiscal do IBRE/FGV, Manoel Pires, 

sempre se fez ajuste fiscal contraindo investimento. Para ele, ao longo dos 

últimos anos está se construindo uma ideia equivocada desse tipo de gasto. 

“Passa por uma avaliação de que o investimento público gera desperdício e 

corrupção, da possibilidade de conseguir fazer muita coisa via iniciativa privada”, 

disse. “Entendo que o correto é aprender a investir bem. Os estudos mostram 

que o investimento público é importante.” 

O diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado, 

Felipe Salto, diz que a tendência é que a capacidade de investimentos do 

governo federal continue em queda. Segundo ele, o problema central é que as 

discricionárias (os gastos que não são obrigatórios), sem contar emendas 

parlamentares, estão em R$ 83,9 bilhões. 

 

Para BNDES, não é hora de vender participação na JBS 
Broadcast 

A esperada venda das ações da JBS pelo BNDES não deve ser 

concretizada no curto prazo. O banco de fomento, que nos últimos 12 meses se 

desfez de R$ 49 bilhões em ações, enxugando sua carteira de renda variável, 

vai deixar esse desinvestimento para depois. “A JBS não está na nossa 

estratégia de venda”, afirmou o diretor de privatizações do BNDES, Leonardo 

Cabral. Havia uma expectativa no mercado de que a venda poderia ocorrer 

depois da assembleia do frigorífico em outubro de 2020. No encontro, ficou 

definido que a empresa entraria com uma ação de responsabilidade contra os 

irmãos Batista por eventuais danos causados à companhia, após iniciativa do 

próprio BNDES. 

O banco público possui uma fatia de 12% na JBS, que vale cerca de R$ 

14 bilhões. No fim de 2019, o BNDES chegou a contratar bancos para seguir 
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com a venda por meio de uma oferta na bolsa. Agora, o valor está distante das 

máximas históricas. Em 2020, as ações caíram cerca de 10%. Quem acompanha 

o tema de perto diz que a espera para a venda das ações se deve a dois motivos: 

o banco está focado na venda de debêntures participativas da Vale e, depois das 

operações de 2020, pode aguardar. Em dezembro, os controladores da JBS, a 

família Batista, compraram ações do frigorífico. Foram quase sete milhões de 

ações, ou seja, mais de R$ 160 milhões, isso sem contabilizar os derivativos. 

 

Segunda Onda 
Broadcast 

O grupo de medicina diagnóstica Fleury, dono dos laboratórios A+, 

Weinmann, Fleury, entre outros, registrou um aumento de 22% na busca por 

testes de covid-19 em dezembro, como reflexo da retomada da pandemia no 

País. A companhia começou a realizar testes em fevereiro e atingiu 1,896 milhão 

de exames em 2020. O grupo Fleury informou que não mantém negociações 

para a oferta da vacina contra o coronavírus em suas unidades. A companhia 

tem trabalhado com o diagnóstico. A rede oferece imunizantes para outros tipos 

de doença. 

Há chances de a vacina contra a covid-19 vir a ser oferecida por empresas 

privadas no País. A Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas (ABCVAC) 

informou que o setor negocia a compra da Covaxin, imunizante fabricado pela 

farmacêutica indiana Bharat Biotech, cuja eficácia ainda não é totalmente 

conhecida. 

 

Expansão de cartões 
Broadcast 

O Picpay, que passou a oferecer cartões aos clientes em maio do ano 

passado, acelerou o passo e emitiu um milhão de cartões de dezembro para cá, 

o mesmo número que havia sido alcançado de maio até então. Chegou, portanto, 

a 2 milhões em menos de dois meses. O movimento acompanha a expansão de 

clientes da fintech, que saltou de 20 milhões, em maio, para 38 milhões neste 

mês, quase o dobro. 
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Todos os cartões do Picpay já contam com a função de pagamento no 

débito e, a depender do perfil do cliente, o crédito também é disponibilizado. Ao 

oferecer este produto, a fintech tem o objetivo de ampliar as possibilidades de 

pagamento, pois o usuário só consegue pagar pelo aplicativo em 

estabelecimentos comerciais que aceitam a fintech. Com o cartão na mão, a 

transação pode ser feita em qualquer lugar que tenha maquininha. 

 

Expansão das Fintechs 
Broadcast 

Enquanto bancos fechavam agências ou reduziam horário de atendimento 

durante a pandemia, uma fintech de pagamentos fez o inverso. De olho naqueles 

que ficaram "órfãos" dos bancos, a Maxipay abriu 150 agências ao longo de 2020 

e quer abrir mais 200 em três anos. 

 As agências da Maxipay são como quiosques e a maioria delas está 

instalada em supermercados, em especial na região Nordeste, onde a empresa 

começou suas atividades. Seus principais serviços são o pagamento de contas 

e tributos, com a possibilidade de o cliente tomar um empréstimo consignado no 

balcão para quitar os boletos. Lançada em 2019, a fintech pegou gosto e 

pretende entrar com pedido para ser formalizada pelo Banco Central como uma 

instituição financeira. Também tem a expectativa de receber um aporte de R$ 10 

milhões a R$ 30 milhões em um período de até 36 meses. 

 

Inflação acima do esperado 
O Estado de S. Paulo 

Em dezembro a conta de luz foi a vilã, mas quem mais pesou para o IPCA 

anual de 4,52%, acima do centro da meta, foi a comida. A conta de luz mais cara 

pressionou o orçamento dos brasileiros em dezembro de 2020, mas os vilões no 

ano foram os alimentos. A inflação oficial no País subiu 1,35% em dezembro, o 

resultado mais elevado desde fevereiro de 2003, segundo os dados do IPCA 

divulgados pelo IBGE. A inflação encerrou 2020 com um avanço de 4,52%, o 

maior resultado em quatro anos, acima do centro da meta perseguida pelo Banco 

Central, de 4,0%, mas ainda dentro da margem de tolerância de 1,5 ponto para 
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mais ou para menos. No Relatório de Mercado Focus, divulgado pelo BC, a 

projeção era de alta de 4,37% no IPCA de 2020. 

Desde que o encarecimento dos alimentos entrou no radar em meados de 

2020, economistas vêm apontando para o caráter temporário da alta, mas 

acompanham eventuais riscos, como o da energia elétrica e encarecimento de 

bens industriais. “Não é só um choque de alimentos ou de commodities, há uma 

série de preços subindo”, ponderou a economista Elisa Machado, da ARX 

Investimentos. Elisa espera alta de 3,5% do IPCA de 2021, aquém do centro da 

meta deste ano, que baixará para 3,75%. A projeção considera o fim do auxílio 

emergencial, enquanto a oferta foi limitada por diversos fatores, como a falta de 

insumos.  

O cenário inflacionário ainda tranquilo fez o banco Santander Brasil 

manter sua aposta para a política monetária, de duas altas no fim do ano na taxa 

básica de juros, a Selic, subindo dos atuais 2% ao ano para 2,5% ao fim de 2021. 

“Foi só um número de inflação que surpreendeu para cima. Adiciona risco, mas 

ainda não muda o cenário de inflação benigna e atividade fraca, que deve 

permitir a Selic baixa em 2021”, previu o economista Daniel Karp, do Santander. 

As famílias desembolsaram 14,09% a mais para comer e beber em 2020. 

A alta de preços foi responsável por mais de 60% de toda a inflação do ano. O 

custo dos alimentos para consumo no domicílio aumentou 18,15%, enquanto a 

alimentação fora de casa ficou 4,78% mais cara. 

A decisão da Aneel de adotar bandeira vermelha patamar 2 – uma taxa 

extra na conta de luz para compensar o maior uso de usinas térmicas, mais caras 

– em dezembro era o que faltava para o IPCA de 2020 extrapolar o centro da 

meta. A taxa adicional no custo da eletricidade foi anunciada no início de 

dezembro e, portanto, já estava na conta dos economistas antes do anúncio do 

IPCA de dezembro. “A antecipação do reajuste da energia elétrica para 

dezembro do ano passado faz com que os preços da energia sejam menores 

neste ano”, apontou relatório do Banco MUFG Brasil, que projeta um IPCA de 

3,25% este ano. 
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Para analistas, foco na Argentina segue plano global da 
montadora 
Folha de S. Paulo 

Apesar de ter uma economia mais instável que a brasileira e enfrentar 

uma crise mais profunda, com queda do PIB podendo chegar a 12,9% em 2020 

– o terceiro ano consecutivo de recessão –, a Argentina passará a concentrar, 

com o Uruguai, a produção de veículos da Ford na América Latina. O anúncio 

assustou o País, mas não especialistas do setor automotivo, que explicam não 

só a decisão da empresa de parar de produzir no Brasil, mas também a de 

continuar com as operações argentinas. A mudança não tem a ver com questões 

estruturais ou conjunturais dos países, mas decorre de uma transformação na 

indústria automotiva e das estratégias da Ford.  “A Ford tem anunciado há uns 

três anos que não vai mais produzir carros de passeio. A saída do Brasil está 

alinhada a isso. Não é sobre o Brasil. É sobre ter uma produção alinhada com o 

portfólio futuro deles, focado em veículos elétricos e SUVS (utilitários)”, diz 

Marcus Ayres, sócio-diretor da consultoria Roland Berger. 

Na Argentina, a montadora produz, a Ford Ranger, um de seus carros-

chefe.  Não só a Ford, mas as montadoras focam suas produções argentinas em 

veículos maiores, enquanto carros leves e SUVS pequenos são fabricados no 

Brasil. Esse modelo reflete uma tendência cultural. Dos veículos comprados na 

Argentina, 20% costumam ser pickups; no Brasil, 15%. 

No fim do ano passado, a Ford anunciou um investimento de US$ 580 

milhões na Argentina para fabricar o novo modelo da Ranger, que é montada na 

planta de General Pacheco, na região metropolitana de Buenos Aires. Por outro 

lado, dois anos antes, a empresa havia encerrado a produção argentina do 

Focus, lembra Pagliarini. Ayres acrescenta que a Ford deixará de produzir carros 

leves em todo o mundo. Isso porque, nos SUVS, é possível acrescentar um 

maior volume de ferramentas tecnológicas. “Nesse século, o carro vai ser um 

computador sobre rodas. O movimento da Ford segue essa tendência. Não tem 

como embarcar muita tecnologia em um Fiesta, porque o preço não comporta”. 

Com a mudança, a companhia deverá vender mais veículos na faixa dos 

R$ 200 mil do que na dos R$ 50 mil, focando no que é mais rentável. Além dos 

SUVS, modelos elétricos também estarão no centro das atenções da Ford e das 
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outras montadoras. Questionado sobre a possibilidade de a empresa usar as 

fábricas no Brasil para produzir veículos elétricos, Pagliarini diz que seria 

necessária uma política industrial para avançar nessa agenda. 

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



 

 

 

 

 

 

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. 
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