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NOTÍCIAS ECONÔMICAS:  15 JANEIRO 2021 
 

 

MP do Trabalho cria grupo para monitorar situação na Ford 
Broadcast 

O Ministério Público do Trabalho (MPT) vai acompanhar de perto os 

desdobramentos do encerramento das atividades da Ford no Brasil. Após 

reunião ontem com representantes da multinacional, o órgão criou um Grupo 

Especial de Atuação Finalística (Geaf) para monitorar os impactos do 

fechamento das três fábricas da companhia no País, que podem afetar até 5 mil 

trabalhadores. De acordo com o MPT, já existem três inquéritos civis abertos nas 

regiões onde a Ford deixará de produzir. Na segunda feira, a montadora 

anunciou o fechamento das fábricas em Camaçari (BA), Taubaté (SP) e 

Horizonte (CE). 

Por meio de nota, o procurador-geral do MPT, Alberto Balazeiro, afirmou 

que existe preocupação com os reflexos sociais e com a empregabilidade dos 

trabalhadores da empresa após o fim das atividades nas três unidades. Ele 

ressaltou que existe toda uma cadeia produtiva do entorno da empresa que 

também será atingida. 

Pela Ford, participaram da reunião o diretor jurídico da companhia, Luís 

Cláudio Casanova, o gerente de Relações Governamentais, Eduardo Freitas, e 

três advogados da empresa. Segundo o MPT, os representantes da Ford 

repetiram os argumentos que a empresa vem sustentando para justificar sua 

saída do Brasil (resultados negativos sucessivos, agravados desde o ano 

passado pela pandemia), e se comprometeram a encaminhar ao Ministério 

Público do Trabalho todas as informações requisitadas sobre as demissões. 

O secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da 

Economia, Bruno Bianco, e o secretário de Trabalho, Bruno Dalcolmo, também 

participaram da reunião virtual. 
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Bolsonaro veta alívio para dívidas de Estados 
O Estado de S. Paulo 

O presidente Bolsonaro vetou um alívio de R$ 17,3 bilhões nas dívidas de 

Estados e municípios com organismos multilaterais (como Banco Mundial e BID) 

e despertou a ira de secretários de Fazenda, que viam no dispositivo um dos 

maiores benefícios aos Estados e municípios que procuraram ajustar suas 

contas e mantêm boa nota na classificação de risco do Tesouro. A avaliação é 

que o veto à lei que renegociou a dívida dos governos regionais prejudica quem 

fez o ajuste, enquanto os Estados superendividados que aderirem ao Regime de 

Recuperação Fiscal (RRF) continuarão tendo acesso ao benefício. 

O relator do projeto na Câmara, Mauro Benevides (PDT-CE), afirma que 

o Congresso deve derrubar o veto e restituir o alívio, que havia sido acordado 

com o governo como contrapartida à redução na duração do RRF – o programa 

de socorro para Estados superendividados. Entre os Estados, São Paulo seria o 

mais prejudicado pelo veto presidencial. O alívio em 2021 para as finanças 

paulista seria de R$ 2,3 bilhões. Já para o município do Rio de Janeiro a 

suspensão da dívida seria de R$ 509 milhões. 

O deputado contou que, logo que o teor dos vetos foram divulgados pelo 

Palácio do Planalto, os secretários de Fazenda começaram a ligar indignados 

com a decisão do governo federal. Benevides criticou ainda a justificativa 

apresentada, de que a suspensão da dívida fere a Constituição – ao mesmo 

tempo em que o alívio foi mantido para os Estados do Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul, que vão aderir ao RRF. “Quero que, tecnicamente, 

o governo explique que é constitucional para um, e não para outro”, critica 

Benevides. Segundo ele, o alívio na dívida com os organismos federais (R$ 7,3 

bilhões para os Estados e R$ 10 bilhões para os municípios) beneficiaria os 

Estados com nota A, B e C, as mais altas no ranking do Tesouro que avalia a 

situação de sustentabilidade dos governos regionais (A é o melhor pagador). 

O Ministério da Economia havia estipulado um teto de R$ 10 bilhões para 

a suspensão dessas dívidas, que seriam honradas pelo governo federal por um 

ano. A proposta era conceder o benefício só para os Estados. Na tramitação do 

projeto, Benevides incluiu os municípios, mas buscou compensar coma redução 

de dez para nove anos no prazo de vigência do RRF. Pelos seus cálculos, a 
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troca garantiu um ganho de R$ 24 bilhões ao Tesouro, enquanto rendeu a 

“mágoa” do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que defendia prazo 

maior. 

Benevides diz que o governo quebrou o acordo, mas prefere não entrar 

em questões políticas que poderiam ter levado o presidente a vetar o texto. 

Fontes de dois Estados, que preferem falar na condição de anonimato, não 

descartam a possibilidade de viés político na decisão do veto. O secretário de 

Fazenda do município do Rio, Pedro Paulo, que foi o autor do projeto na Câmara, 

não vê esse viés político, mas aponta que os recursos para o Rio, que serão 

usados para o pagamento de dívidas externas, seriam importantes para as 

finanças do município para o enfrentamento da covid-19. 

 

Em Alta 
Broadcast 

A Recovery, empresa de recuperação de crédito do Itaú Unibanco, 

observou um salto no uso dos seus canais digitais para atendimento dos clientes 

no último ano, impulsionado pela pandemia. Passou de 45% dos atendimentos 

para 56%, por meio do próprio site, WhatsApp, aplicativo e até mesmo pelo 

Messenger, do Facebook. O volume de acordos realizados nesses canais 

chegou a 4,2 milhões em todo o ano passado. 

 

Plano de estímulo de Biden soma US$ 1,9 tri 
O Estado de S. Paulo 

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, detalhou ontem seu 

Plano de Resgate Americano que pode chegar a US$ 1,9 trilhão para ajudar os 

americanos a resistirem ao choque econômico da pandemia do coronavírus e 

injetar mais dinheiro em testes e distribuição de vacinas.  Biden pede urgência 

ao Legislativo e afirma que o pacote é “ambicioso”, mas viável e capaz de salvar 

o país. O principal foco da proposta é na vacinação e pagamento de cheques no 

valor de US$ 1.400, que devem se somar aos US$ 600 já aprovados em 

dezembro. 

Os planos de resgate devem ter como destino comunidades que estão 

sofrendo mais com a crise. Após esse “primeiro passo”, divulgado ontem, nas 
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próximas semanas será anunciada uma proposta de “reconstrução” para a 

economia dos Estados Unidos. O foco estará na criação de trabalhos “bem 

pagos”, no combate às mudanças climáticas e na promoção de igualdade racial. 

Outra proposta é o aumento do salário mínimo no país para US$ 15 a hora, visto 

que muitos dos trabalhadores com remuneração mais baixa estiveram mais 

vulneráveis na pandemia. Atualmente, esse nível de salário é considerado o 

mínimo apenas em alguns Estados, como Nova York, em outras regiões os 

valores são mais baixos. 

“Prover aos pequenos negócios o necessário para reabrir e reconstruir”, 

é uma das propostas de Biden. A expectativa é facilitar acesso a crédito no total 

de US$ 175 bilhões para as empresas de menor porte, além de US$ 35 bilhões 

em investimento direto. O número de empresas que o programa tem o objetivo 

de alcançar é maior que 1 milhão. 

Uma das ações práticas previstas é a contratação de 100 mil funcionários 

para trabalharem na linha de frente nos serviços de saúde durante a pandemia. 

Em termos de verbas, a proposta prevê o destino de US$ 35 bilhões para 

universidades se adaptarem estruturalmente aos protocolos de saúde exigidos. 

Outros US$ 30 bilhões serão investidos em fundos de alívio a desastres e US$ 

10 bilhões em indústrias ligadas a equipamentos do combate à pandemia do 

novo coronavírus. Uma preocupação presente no plano são os ataques 

cibernéticos, aos quais os Estados Unidos foram vítima recente. A proposta de 

Biden prevê US$ 9 bilhões para a área, com o intuito de “modernização e 

expansão” dos serviços federais. 

Para a vacinação, Biden prevê US$ 20 bilhões. Outro foco do presidente 

é a reabertura de escolas que conta com US$ 130 bilhões do pacote. A testagem 

para a covid-19 foi mencionada como outra prioridade área na qual o plano prevê 

US$ 50 bilhões.  

Biden disse que trabalhará para ter o apoio republicano para seus planos. 

Mas os principais democratas na Câmara e no Senado estão se preparando para 

enfrentar um processo parlamentar conhecido como reconciliação orçamentária, 

caso consigam obter apenas uma maioria simples no Senado. Os republicanos 

usaram esse procedimento para contornar uma obstrução e aprovar os cortes 

de impostos do governo Trump em 2017. 
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BTG pode ter mais R$ 2,5 bi no caixa para aquisições 
Broadcast 

O BTG Pactual deverá ir às compras para à sua área de varejo digital. O 

objetivo é fazer frente ao aumento da concorrência de plataformas de 

investimento. O banco anunciou ontem que fará uma nova capitalização, por 

meio de uma oferta de ações na Bolsa brasileira, e se prepara para colocar mais 

R$ 2,5 bilhões no caixa. A volta ao mercado ocorre cerca de seis meses depois 

de outra oferta em que o banco levantou, junto a investidores, R$ 2,6 bilhões. O 

que chamou atenção, segundo fontes, é que o BTG gastou ainda pouco do 

dinheiro levantado com essa oferta em 2020, o que criou a expectativa de que 

um movimento maior pode ocorrer. 

O banco deve fazer novas aquisições para fortalecer sua plataforma, mas 

também viabilizará, com os recursos, o crescimento orgânico de sua área digital, 

que tem sido uma das prioridades da instituição financeira. Em fato relevante, o 

BTG informou que os recursos da oferta serão destinados para “acelerar 

iniciativas estratégicas e o crescimento da área de negócios de varejo digital e 

para manter fortes indicadores de capital e liquidez”. 

O banco vem se mostrando agressivo para crescimento na área desde o 

ano passado. Além de atrair escritórios de agentes autônomos, de nomes 

grandes antes plugados à XP, o BTG comprou, por R$ 348 milhões, a corretora 

Necton, que nasceu de uma união entre Concórdia e Spinelli.  A busca por 

aquisições não é um movimento isolado do BTG. O ano passado foi marcado 

por compras de plataformas de investimento. O banco digital Nubank, em uma 

disputa em que o BTG também participou, arrematou a Easynvest.  O Credit 

Suisse abocanhou uma participação no Modalmais. O Santander avançou no 

mercado comprando uma fatia na corretora Toro Investimentos. E a fintech Neon 

adquiriu a corretora da velha-guarda Magliano. 

O Itaú Unibanco tem acelerado sua expansão nesse mercado. O 

Bradesco repaginou a Ágora, a sua plataforma para pessoas físicas. Após tanta 

movimentação, os ativos de maior peso do mercado começam a ficar mais 

escassos.  Por trás da corrida por expansão está o cenário de juros baixos no 

Brasil, na mínima de 2% ao ano, o que tem atraído novos investidores ao 

mercado, em busca de rentabilidade. O número de novos investidores pessoas 
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físicas na bolsa brasileira mais do que dobrou em 2020, com a renda fixa menos 

atrativa em termos de retorno. 

 

Escolha de Sofia 
O Estado de S. Paulo 

O ano começou enterrando a esperança de que, pelo menos parte do 

ajuste fiscal – o referente à tributação –, se concretizasse para valer a partir da 

aprovação. Hoje, qualquer mudança nas regras só entra em vigência a partir do 

ano que vem. Portanto, mesmo que se consiga aprová-las em 2021, elas terão 

impacto nas contas públicas somente em 2022. 

A pandemia não dá sinais de que pode arrefecer tão cedo, indicando 

necessidade urgente da volta do pagamento de algum tipo de auxílio 

emergencial. Caso contrário, segundo a maior parte dos economistas, o impacto 

social e econômico será gigante. Os mais descrentes, porém, defendem “travar 

Bolsonaro”. Isto é, barrar qualquer gasto novo do governo federal. Acreditam que 

se isso não acontecer, a sangria só vai aumentar. E o País sofrerá 

consequências nefastas. O fato que o governo Bolsonaro se encontra em uma 

bifurcação de difícil resolução. 

Indagado, Arminio Fraga lamenta a perda do timing de mudança do 

sistema tributário brasileiro. “A princípio, não é possível mudar a tributação para 

esse ano, mas pelo que acompanho, muita coisa já foi inventada em Brasília e 

eu não falaria isso com total convicção. Pode aparecer uma brecha, a gente 

nunca sabe.” 

Qual seria a alternativa? Segundo Armínio, a opção seria fazer um mix: 

“Algum tipo de ajuste dos gastos tributários, que, contabilmente não são gastos, 

mas o princípio é o mesmo”. No entanto, esse movimento teria que ser crível e 

“ele é de construção difícil. A base seria fazer um ajuste primário maior que o 

custo do gasto emergencial”. 

Então, acha que o auxílio emergencial tem que continuar? “Tenho alta 

convicção disso diante do estado complicadíssimo  que estamos vivendo. E tem 

que ser muito bem-feito, sem abrir espaço para extensão desse auxílio. Tem 

gente que acha que é impossível, que o mercado não aguenta. Outros acham o 

oposto, que é possível reintroduzir o estado emergencial e o mercado se adapta. 
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Eu estou no meio do caminho. Será muito arriscado se o aumento de gastos não 

for para o auxílio emergencial.” O mercado financeiro nacional e internacional 

reagiria bem mesmo com uma medida sobre gasto emergencial bem feita? “Na 

atual conjuntura das contas brasileiras, é difícil prever. Há uma imensa liquidez 

pelo mundo e acredito que ela pode ajudar o Brasil. A liquidez global é vento a 

favor do Brasil e do mundo, pois “tira força das forças antidemocráticas e reabre 

a possibilidade de maior coordenação global”. 

Sua agenda 2222  é viável? “Fiz uma proposta que acho correta. 

Entretanto, não estou dizendo que acredito que esse governo vá implementar 

algo parecido.” E a agenda Paulo Guedes tem futuro? “Ele teve dificuldade em 

formular e executar a agenda liberal. Mas justiça seja feita, boa parte do que ele 

propôs, quem vetou foi o presidente.” 



 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


