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NOTÍCIAS ECONÔMICAS:  14 JANEIRO 2021 
 

Ajuda de matrizes a montadoras no País soma US$ 69 bi 
O Estado de S. Paulo 

Nos últimos seis anos, quando uma recessão doméstica prolongada e 

uma crise sanitária internacional cortaram um terço da produção de veículos no 

Brasil, as multinacionais do setor injetaram US$ 69 bilhões – o equivalente hoje 

a mais de R$ 367 bilhões – nas subsidiárias brasileiras. Daquele total, pouco 

mais da metade (US$ 36,9 bilhões) já foi devolvida em remessas de lucro e 

pagamento da dívida com os controladores. 

Os aportes, registrados nas estatísticas de contas externas do Banco 

Central, asseguraram nesses anos a expansão das linhas de montagem e 

ajudaram a cobrir os alegados prejuízos com a operação no País. A decisão 

primeiro da Mercedes-Benz e, agora, da Ford de encerrar sua produção no País 

pode ser um sinal de que esse socorro das matrizes deve perder força daqui 

para frente e levar a um ciclo de enxugamento de capacidade – numa indústria 

que fechou o ano passado produzindo três milhões de veículos a menos do que 

o seu potencial. 

“O setor está passando por uma transformação grande, mas as 

dificuldades no Brasil levaram a necessidades de recursos (dos controladores 

no exterior). Chega uma hora que as empresas desistem do Brasil”, comenta o 

economista Marcos Lisboa, diretor-presidente do Insper. Entre as décadas de 

1990 e 2000 com a indústria regulada por um regime automotivo que fechou 

portas a carros importados (o Inovar-auto). “Naquela época, todos se 

preparavam para uma demanda que chegaria a 5 milhões de veículos e o Inovar 

mesmo causou uma situação em que ou você tinha fábrica ou estava fora. Era o 

país do futuro do pré-sal, que viraria uma grande potência mundial. Ninguém 

previa a catástrofe que aconteceu depois disso”, lembra ele. 

Na avaliação de Lisboa, as dificuldades da indústria automotiva são de 

políticas industriais de estímulo à produção local que resultaram em negócios de 

baixa escala e viáveis apenas com incentivos. Dados do Ministério da Economia 

apontam que os incentivos tributários para os fabricantes atingiram R$ 43,7 
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bilhões entre 2010 e 2020. Até 2017, os incentivos contabilizados – R$ 25,24 

bilhões – correspondem à base efetiva apurada. Nos três anos seguintes (2018, 

2019 e 2020), os dados são projeções. Além dos incentivos dos tributos federais, 

as empresas contam com benefícios dados pelos Estados, que não entraram na 

conta do Ministério. 

O anúncio da montadora colocou o tema dos subsídios na berlinda. O 

presidente Bolsonaro afirmou que a Ford não disse o que, na sua opinião, seria 

o real motivo para a montadora fechar suas fábricas no Brasil. “Mas o que a Ford 

quer? Faltou à Ford dizer a verdade: querem subsídios.” Para a consultora 

Letícia Costa, sócia da Prada Assessoria, a Ford certamente considerou todos 

os aspectos tanto econômicos quanto reputacionais antes de fazer o anúncio, e 

não tomaria uma resolução extrema apenas por falta de subsídios, como sugeriu 

Bolsonaro. 

 

BNDES concede R$ 3,9 bi para termoelétrica no Açu 
Broadcast 

A Gás Natural Açu (GNA) – joint venture formada pela BP, Siemens AG e 

Prumo Logística – obteve financiamento de R$ 3,93 bilhões do BNDES. Os 

recursos serão destinados à implantação de uma usina termoelétrica movida a 

gás natural, com capacidade instalada total de 1,67 GW, a UTE GNA II. O 

empreendimento será construído no Porto do Açu, localizado no município de 

São João da Barra, na região noroeste do Rio de Janeiro. A previsão é que entre 

em operação em 2023. Esta é segunda usina do parque termoelétrico que a GNA 

está construindo no local. A primeira, a UTE GNA I, tem capacidade instalada de 

1,33 GW, e contou com financiamento de R$ 1,8 bilhão do BNDES. A usina será 

instalada junto ao terminal de regaseificação de Gás Natural Liquefeito (GNL). 

Além disso, o empreendimento ficará próximo aos campos produtores da 

camada pré-sal, ao circuito de transmissão de energia de 500 kv licitado 

recentemente e à malha de gasodutos. 

Banco Digital e emissões zero de carbono 
Broadcast 

O banco digital C6 Bank zerou suas emissões de carbono. A 

compensação foi feita por meio da compra de créditos da Moss.earth, a maior 
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plataforma de compensação de carbono do mundo. Agora, a ideia é incorporar 

essa prática e repetir a compensação em 2021 e nos próximos anos. Para 

realizar a compra dos créditos, o C6 fez um inventário da pegada de carbono de 

todas as empresas do grupo, incluindo na conta o consumo de energia elétrica 

e o transporte dos funcionários, de deslocamentos de táxi a viagens de avião, o 

que totalizou uma emissão de 475 toneladas da substância em 2020. O banco 

compensou toda essa emissão por meio da compra de créditos de carbono 

gerados pelo projeto da Fazenda Fortaleza do Ituxi, que está localizada ao Sul 

da Amazônia. Segundo a plataforma da Moss, de 55 bilhões de toneladas de 

emissões de empresas e indivíduos, o mundo compensa apenas 11 bilhões de 

toneladas. 

 

Maquineta e o mercado do interior 
Broadcast 

A Justa empresa de maquininhas focada em pequenas empresas do 

interior do Brasil, com faturamento mensal entre R$ 15 mil e R$ 50 mil - espera 

multiplicar por 18, em 2021, a média mensal de volumes transacionados em 

2020. A companhia não revela o que registra em transações, mas afirma que 

tem 3% de participação no mercado. O plano é chegar às seis primeiras posições 

até 2023, segundo o fundador da Justa, Eduardo Vils. Os planos de expansão 

devem se refletir também no quadro de funcionários. A expectativa é chegar a 

1.400 trabalhadores em 2021, dos atuais 300. Vils afirma que a Justa não está 

interessada no cliente da Pagseguro, o pequeno empreendedor, como 

ambulantes, nem no da Stone, que já foi "roubado" das adquirentes ligadas a 

grandes bancos, como Rede e Cielo. A ideia é chegar às pequenas empresas 

que ainda estão com as adquirentes mais tradicionais. São estabelecimentos 

comerciais que realizam mais transações no cartão de crédito do que no débito 

e, por isso, também precisam de crédito, um dos produtos da Justa. 

 

Mercado de Cannabis 
Broadcast 

A biotech brasileira Entourage Phytolab, que atua com o desenvolvimento 

de cannabis medicinal no Brasil, acaba de fechar a parceria com a colombiana 
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Clever Leaves Holdings, produtora licenciada de produtos farmacêuticos 

canabinoides. A aliança prevê o investimento de mais de R$ 60 milhões para a 

importação de um medicamento à base de cannabis destinado ao mercado 

farmacêutico e ao segmento de uso compassivo no Brasil, que é a utilização 

quando esgotadas outras opções terapêuticas. Os produtos finalizados já 

estarão disponíveis neste mês. 

 

Setor Farmacêutico e incentivo de ICMS 
Broadcast 

O setor farmacêutico fez seu alerta: a redução do subsídio do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pelo governo do Estado de 

São Paulo pode significar um aumento de até 18% nos preços dos 

medicamentos de marca e similares. O cálculo é da Associação dos Laboratórios 

Farmacêuticos Nacionais (Alanac). Nesta semana a Alanac, em conjunto com 

outras sete entidades do setor, enviou uma carta ao governador João Doria 

(PSDB) solicitando a manutenção dos subsídios fiscais para todas as classes e 

categorias de medicamentos. O governo já voltou atrás em relação à retirada de 

benefícios fiscais para os genéricos. 

 

Sentimentos e expectativas conflitantes 
O Estado de S. Paulo 

Um misto de alívio e temor parecia compor, no fim do ano, as expectativas 

dos brasileiros captadas pela pesquisa feita pelo Ibope Inteligência para a CNI. 

Por razões conhecidas, o temor do desemprego cresceu em dezembro. Mas o 

índice de satisfação com a vida melhorou. Dados recentes sobre o emprego 

formal, com registro em carteira, mostram recuperação nos últimos meses. São 

os números do Caged, que até novembro mostravam a abertura líquida de 

227.025 empregos formais em 2020. 

Mas indicadores mais amplos, como a Pnad Contínua, mostram um 

quadro mais sombrio. O total de desempregados no trimestre encerrado em 

outubro chegou a 14,1 milhões de pessoas, com aumento de 7,1% em relação 

ao trimestre terminado em julho. Novos dados podem compor um quadro pior. 

Além disso, o auxílio emergencial – que beneficiou dezenas de milhões de 
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pessoas nos meses que se seguiram ao surgimento da pandemia e ajudou a 

impulsionar o consumo e a renda média dos brasileiros em 2020 – não será 

mantido em 2021, o que deve trazer dificuldades para muitas famílias. E o 

número de vítimas da covid-19 subiu nas últimas semanas, mostrando a 

persistência da virulência da pandemia. 

Não é de estranhar, pois, que o Índice de Medo do Desemprego medido 

pela CNI tenha alcançado 57,1 pontos em dezembro, bem acima da média de 

50,2% e um 1% maior do que o final de 2019. Parece intrigante que, nesse 

quadro, o Índice de Satisfação com a Vida tenha alcançado 70,2%, acima da 

média histórica de 69,6%. A CNI observa que isso não ocorria desde 2014, antes 

da crise do período final do governo Dilma Rousseff. “A melhora na satisfação 

com a vida pode estar relacionada tanto à percepção, no início de dezembro, de 

melhora da crise sanitária e econômica como ao auxílio emergencial que proveu 

maior segurança econômica às famílias de baixa renda”, avalia o gerente 

executivo de Economia da CNI, Renato da Fonseca. É como se, depois de 

meses de isolamento e tensão, as pessoas sentissem algum alívio com um 

cenário que parecia se desanuviar. É preciso esperar para ver se a melhora se 

mantém. 

 

União quer processo seletivo para ocupar cargos de liderança 
O Estado de S. Paulo 

O governo quer incentivar a realização de processos seletivos na 

administração pública, sobretudo para os chamados cargos de liderança, postos 

estratégicos de comando na máquina pública que têm como característica serem 

de livre nomeação. O objetivo é aproveitar melhor a mão de obra disponível entre 

os servidores e criar um mercado de trabalho dentro do governo, a exemplo do 

que já existe nos Estados Unidos e em outros países. 

Para isso, a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) mapeou 

competências profissionais almejadas para servidores, sobretudo para quem 

ocupar esses cargos de liderança na administração pública. Além disso, o órgão 

está testando uma plataforma para ajudar nas candidaturas e seleções. A ENAP 

analisou a experiência de dez países e identificou ao todo 60 competências, que 

foram adaptadas para o cenário brasileiro. Para os cargos de liderança, nove 
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delas são consideradas essenciais: visão de futuro, inovação e mudança, 

comunicação estratégica, geração de valor para o usuário, gestão de crises, 

gestão para resultados, coordenação e colaboração em rede, engajamento de 

pessoas e equipes, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. O governo 

tem hoje 11.322 cargos de Direção e Assessoramento Superior (DAS), sendo 

que 10,4 mil estão ocupados (3,6 mil em níveis que são livre nomeação). 

Embora a plataforma de seleção e candidaturas ainda não esteja rodando 

a pleno vapor, o governo já realizou até agora 39 processos seletivos, com 2,2 

mil candidaturas. A maior parte foi realizada no Ministério da Economia, embora 

Agricultura e Meio Ambiente também tenham demandado ajuda da Enap. Esses 

primeiros trabalhos ajudaram a ter ideia das características de uma pequena 

parte da mão de obra. O Executivo tem 600 mil servidores na ativa. 

 

51 mil servidores vão precisar de treinamento para recolocação 
O Estado de S. Paulo 

Cerca de 51 mil servidores do Executivo trabalham em atividades que 

poderão ser automatizadas no futuro e precisarão passar por novos 

treinamentos, segundo pesquisa conduzida pela Enap e pelo Ipea. São 

assistentes administrativos e auxiliares de escritório (41 mil), técnicos de 

serviços culturais (1.610), auxiliares de biblioteca (1.020), trabalhadores têxteis 

e gráficos (430), arquivistas (225) e outros 7 mil servidores distribuídos em 80 

ocupações que ficarão obsoletas, segundo cenários traçados pelo estudo. 

Como esses servidores não devem se aposentar tão cedo, eles 

precisarão ser reaproveitados dentro da própria estrutura e, para isso, terão de 

passar por uma requalificação. O contingente representa 8,5% dos atuais 600 

mil servidores em atividade. A definição de quais competências serão 

estratégicas para a administração pública será crucial na elaboração desse 

plano de requalificação, afirma o presidente da Enap, Diogo Costa. 

O mesmo estudo estima que 232 mil dos atuais servidores devem se 

aposentar entre 2030 e 2035, sendo que 53 mil dos cargos que ficarem vagos 

devem ser automatizados e não terão reposição. Com isso, 179 mil postos 

precisariam ser preenchidos – e a realocação dos 51 mil mais jovens que ficarão 

sem função pode ajudar nesse rearranjo. 
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Sem senhas, donos de bitcoins não têm como usar fortuna 
Broadcast 

Stefan Thomas, programador alemão que mora em São Francisco, ainda 

tem duas chances para descobrir uma senha que vale, até esta semana, cerca 

de US$ 220 milhões. A senha permitirá que ele desbloqueie um pequeno disco 

rígido, conhecido como Ironkey, que contém as chaves de uma carteira digital 

de 7.002 bitcoins. Embora o preço do bitcoin tenha caído, ainda está maior em 

relação ao mês anterior, quando ultrapassou seu recorde de cerca de US$ 

20.000. O problema é que Thomas, anos atrás, perdeu o papel em que anotava 

a senha de seu Ironkey, que dá aos usuários dez tentativas antes de travar e 

criptografar seu conteúdo para sempre. Ele tentou oito de suas formulações de 

senha mais comumente usadas – sem sucesso. 

O bitcoin, que tem tido uma trajetória extraordinária e volátil nos últimos 

oito meses, tornou muitos de seus detentores muito ricos em um curto período, 

mesmo enquanto a pandemia do novo coronavírus devastava a economia 

mundial. 

Mas a natureza incomum da criptomoeda também significa que muitas 

pessoas estão impedidas de ter acesso às suas fortunas de bitcoin devido a 

senhas perdidas ou esquecidas. Elas foram forçadas a ver, sem poder fazer 

nada, o valor da moeda subir e cair, incapazes de lucrar com sua riqueza digital. 

Dos 18,5 milhões de bitcoins existentes, cerca de 20% – atualmente 

valendo cerca de US$ 140 bilhões – parecem estar em carteiras perdidas ou 

abandonadas, de acordo com a empresa de dados de criptomoeda Chainalysis. 

A Wallet Recovery Services, uma empresa que ajuda a encontrar chaves digitais 

perdidas, disse ter recebido 70 solicitações por dia de pessoas que queriam 

ajuda para recuperar suas riquezas, três vezes o número de um mês atrás. 

Os proprietários de bitcoins que não têm acesso à carteira falam de dias 

e noites de frustração enquanto tentam obter acesso às fortunas. Muitos 

possuem as moedas desde os primeiros dias do bitcoin, uma década atrás, 

quando ninguém tinha confiança de que os tokens valeriam alguma coisa. O 

dilema é um doloroso lembrete dos fundamentos tecnológicos incomuns do 

bitcoin, que o diferenciam do dinheiro normal e lhe conferem algumas de suas 
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qualidades mais alardeadas – e mais arriscadas. Com contas bancárias 

tradicionais e carteiras online, bancos como o Wells Fargo e outras empresas 

financeiras como o Paypal podem fornecer às pessoas as senhas de suas contas 

ou redefinir as senhas perdidas. 

Mas o bitcoin não tem empresa para fornecer ou armazenar senhas. O 

criador da moeda virtual, Satoshi Nakamoto, disse que a ideia central do bitcoin 

era permitir que qualquer pessoa no mundo abrisse uma conta bancária digital e 

retivesse o dinheiro de uma forma que nenhum governo pudesse impedir ou 

regular. Isso é possível pela estrutura do bitcoin, que é gerida por uma rede de 

computadores que concordou em seguir um software contendo as regras para a 

criptomoeda. O software inclui um algoritmo que possibilita a criação de um 

endereço e a chave privada associada, que só é conhecida por quem criou a 

carteira. O software também permite que a rede bitcoin confirme a veracidade 

da senha para permitir transações, sem ver ou saber a senha. O sistema permite 

que qualquer pessoa crie uma carteira bitcoin sem ter que se registrar em uma 

instituição financeira ou passar por qualquer tipo de verificação de identidade. 
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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. 

 

 


