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NOTÍCIAS ECONÔMICAS:  18 JANEIRO 2021 
 

Queda de custo permite País dobrar geração de energia solar 
O Estado de S. Paulo 

A geração de energia solar dobrou a capacidade instalada no País em 

2020, depois de R$ 13 bilhões em investimentos. A redução de preços de 

equipamentos tem atraído mais empresas e consumidores. A Associação 

Brasileira de Energia Solar informa que o aumento da potência conquistada no 

ano passado é suficiente para iluminar 3,7 milhões de domicílios. 

Dados da Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar) mostram que 

a capacidade instalada foi de 4,6 para 7,5 gigawatts em 2020, o que dá para 

iluminar  3,7 milhões de domicílios; desde 2012, custos para geração saíram de 

US$ 100 para US$ 20 o megawatt-hora 

Segundo a  (Absolar), em 2020 a capacidade instalada saltou de 

4,6gigawatts (GW) para 7,5 GW, puxada por um aumento de 2,2 GW só da 

chamada geração distribuída – a partir de sistemas instalados em telhados, 

fachadas de edifícios e pequenos terrenos, por exemplo.. A previsão é que o 

número alcance 12,6 GW neste ano, também impulsionado pela autogeração. 

Dos R$ 13 bilhões desembolsados em 2020, quase 80% foram para 

projetos de geração distribuída. O restante ficou por conta da chamada geração 

centralizada (projetos que são vendidos em leilões de energia do governo). Para 

2021, a projeção é que a autogeração atraia mais R$ 17,2 bilhões, o equivalente 

a 76% dos R$ 22,6 bilhões estimados para todo o setor. 

Desde 2012, quando despontou comercialmente no País, a energia solar 

teve seu preço reduzido em 80% – de US$ 100 o megawatt-hora para cerca de 

US$ 20. O preço fica abaixo do custo de todas as outras fontes, com exceção da 

geração eólica. 

Equipamentos que há dez anos custavam R$ 30 mil, hoje são encontrados 

pela metade do preço. Por R$ 15 mil, uma residência que tenha a conta de luz 

de R$ 350 por mês consegue instalar um sistema. Para negócios como um salão 

de beleza, que consome muita energia, o investimento na compra e instalação 

dos módulos pode sair por R$ 45 mil. 
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Mercado reduz otimismo em semana decisiva 
Broadcast 

O Termômetro Broadcast Bolsa traz uma visão mais conservadora nas 

expectativas para as ações no curtíssimo prazo. Entre 15 respostas, 53,33% 

disseram que a previsão é de ganhos para o Ibovespa na semana que vem (18 

a 22/1). Para 26,67% a perspectiva é de queda e outros 20,00% estabilidade. Na 

pesquisa anterior, 64,71% esperavam alta para o índice nesta semana, enquanto 

11,76% projetavam queda e 23,53% previam estabilidade. O índice recuou 

3,78%. 

A principal expectativa no cenário doméstico fica por causa do provável 

início da vacinação contra a covid, que deve ocorrer assim que a Anvisa 

conceder autorização.  

Na agenda econômica, o destaque da semana é a decisão do Copom, na 

quarta-feira, 20. O comitê deve manter a taxa Selic no atual nível de 2%, 

conforme espera o mercado, mas poderá dar novas sinalizações sobre o futuro 

da política de juros do Banco Central, levando em consideração os mais recentes 

dados de inflação e atividade econômica. 

Com a pressão inflacionária no curto prazo e sem compensação via 

apreciação cambial,  o Itaú Unibanco antecipou a aposta de início de alta da 

Selic para maio, de agosto anteriormente, mas mantendo a projeção de fim de 

ano em 3,5%. Há também as decisões de política monetária do Banco Central 

Europeu (BCE) e do Banco do Japão (BOJ). 

 

Esperança e temores resultam em cautela 
O Estado de S. Paulo 

Entre sinais que alimentam alguma esperança com relação aos próximos 

meses, como o esperado início da vacinação contra a covid-19, e outros que 

geram temores a respeito da evolução do emprego, da renda média da 

população, da recuperação da economia e da pandemia, empresários e 

consumidores optam por cautela. 

A confiança está caindo entre eles. Depois de uma recuperação rápida 

depois da brutal queda em abril, provocada pelo impacto inicial e mais poderoso 
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da pandemia sobre a vida das pessoas e a atividade das empresas, os índices 

de confiança do produtor e do consumidor começaram a cair entre setembro e 

outubro e fecharam o ano em queda. 

Pode ser um sinal de certo desânimo, que talvez antecipe o que deve 

ocorrer ao longo deste semestre. O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) 

calculado pelo IBRE/FGV começou a cair em outubro, encerrando a recuperação 

que vinha sendo observada desde julho, e manteve a queda em dezembro. “A 

terceira queda de confiança dos consumidores decorre de piora da satisfação 

dos consumidores com o presente como das expectativas em relação aos 

próximos meses”, diz Viviane Seda Bittencourt, coordenadora da pesquisa. 

Desemprego ainda muito alto e temor de perda de renda com o fim do 

pagamento do auxílio emergencial afetam as expectativas dos trabalhadores, 

sobretudo os que ganham menos. 

 

País perdeu em média 17 fábricas por dia nos últimos seis anos 
O Estado de S. Paulo 

A decisão da Ford de fechar suas fábricas evidenciou a 

desindustrialização que se agrava ano a ano no País. Desde a recessão iniciada 

em 2015, o número de indústrias vem caindo no Brasil. Em 2020, 5,5 mil fábricas 

encerraram atividades. Ao todo, entre 2015 e 2020, foram extintas 36,6 mil 

unidades. Em termos estruturais, o encerramento da Ford indica um futuro 

sombrio para o setor se reformas, como a tributária, não forem realizadas para 

a retomada do crescimento e melhoria dos negócios e modernização. Sem isso, 

conforme levantamento da Confederação Nacional do Comércio(CNC), o 

encerramento das fábricas no País deve continuar: equivale a 17 

estabelecimentos industriais por dia. Há seis anos, o Brasil tinha 384,7 mil 

unidades industriais. No fim de 2020, a estimativa era de que o número havia 

caído para 348,1 mil. 

Entre 2002 e 2014 o número de fábricas crescia, mesmo com a indústria 

perdendo relevância na economia diante de outros setores. Em 2014 o país tinha 

384,7 mil estabelecimentos industriais. Mas, no fim do ano passado, a estimativa 

era de que o número tinha caído para 348,1 mil. Pouco antes do anúncio da 
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Ford, outras multinacionais já haviam saído, caso da Sony e da Mercedes Benz, 

que encerrou a produção de automóveis. 

“O processo de desindustrialização coincide com o início do Plano Real 

(quando o câmbio apreciado tornou os produtos brasileiros mais caros lá fora e 

os importados ficaram mais baratos no País). Além do custo Brasil, mais 

recentemente a produtividade caiu e parte do parque industrial não se 

modernizou”, explica o economista Fabio Bentes, da Divisão Econômica da 

CNC, responsável pelo estudo. Bentes calcula que a fatia da indústria da 

transformação no PIB brasileiro desça a 11,2% em 2020. Será o patamar mais 

baixo desde 1946. 

 

Syngenta vai exportar soja e milho para a China 
Broadcast 

A Syngenta vai exportar diretamente para a China uma parte da soja e do 

milho que recebe de produtores brasileiros via operações de barter, mecanismo 

pelo qual negocia sementes e defensivos em troca de grãos na colheita. A 

companhia já exporta café e algodão neste mesmo modelo, apelidado de “trading 

de butique”, pela plataforma Nutrade. No caso da soja, as primeiras cargas 

devem sair do Brasil entre abril e maio. André Savino, diretor de marketing para 

a Syngenta Brasil, diz que não há competição com as tradings. “As operações 

compreendem apenas grãos referentes às tecnologias que fornecemos”. Mas 

um terço das vendas no Brasil em 2019, de cerca de US$ 1 bilhão, teve como 

origem o barter. A prioridade dada à China se deve ao potencial de demanda e 

à proximidade com o mercado chinês – a Syngenta foi adquirida pela Chemchina 

em 2017. A empresa já tem um acordo de fornecimento com a Sinograin, que 

compra grãos para os estoques públicos da China, e vai suprir esmagadoras de 

soja locais. A ideia também é abrir mais espaço para o café brasileiro no país. 

Hoje a multinacional envia a commodity principalmente aos Estados Unidos e à 

Europa. Já o algodão se destina à região da Ásia e Oceania. 

Para o milho, o potencial é incerto, já que o Brasil ainda discute com os 

chineses ajustes no protocolo fitossanitário de exportação. Mas Dong Guo é 

otimista, lembrando da necessidade da China do cereal para recompor o 

rebanho local, dizimado pela peste suína africana. 
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A Syngenta espera firmar parcerias com tradings e operadores logísticos 

no Brasil para movimentar os grãos a serem exportados. “Como uma empresa 

de insumos agrícolas, nossa prioridade não é investir em instalações de 

comércio agrícola”, afirma Dong Guo. 

 

Desativação de Fábrica 

Broadcast 

A francesa Vetoquinol desativou fábrica em São Paulo para concentrar as 

operações  em Aparecida de Goiânia (GO). Segundo Jorge Espanha, presidente 

da empresa, a junção das unidades foi antecipada como proteção contra o 

aumento dos custos por causa da pandemia. 

Em Goiás, a empresa de saúde animal planeja investir em estrutura e 

equipamentos para ampliar o fornecimento ao mercado interno e começar a 

exportar em 2022, com foco em países da América Latina. A ideia é aumentar 

em 30% a capacidade de produção ainda neste ano, para 7,5 milhões de 

unidades de produtos. Em 2020, somando a produção das unidades de São 

Paulo e Goiás, foram produzidos 5,5 milhões de medicamentos veterinários.  

 

Expansão de Plataforma Agrícola 

Broadcast 

A agtech israelense Agritask espera ampliar de 700 mil para 1,5 milhão 

de hectares a área atendida no Brasil com sua plataforma de gestão agrícola. A 

meta em 2021 é expandir negócios para seguradoras – a startup fornece um 

sistema para gerir apólices, desde análise de risco até avaliação de sinistros. O 

segmento deve representar 50% a 60% da receita neste ano, contra 15% a 20% 

em 2020. “O mercado de seguradoras tem carência maior de plataformas 

digitais”, diz Amir Szuster, vicepresidente de vendas e novos negócios. A 

Agritask atua nos setores de grãos, algodão, café e maçã. 
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Incentivos a inovação do setor de algodão 

Broadcast 

Um estímulo para a startup são os 100 mil euros recebidos como prêmio 

em um desafio mundial de agricultura sustentável no setor de algodão, 

promovido pela BCI (Better Cotton Initiative). “O objetivo é que a plataforma seja 

usada para auxiliar a BCI no controle dos mais de 2 milhões de produtores 

certificados por ela no mundo, muitos deles no Brasil”, conta Szuster. Serão 

desenvolvidas ferramentas associadas à sustentabilidade, como controle de 

certificação para o mercado de créditos de carbono. 

 

Créditos de Descarbonização (CBIOS) 

Broadcast 

Produtores e importadores de biocombustíveis certificados para emitir 

Créditos de Descarbonização (CBIOS) podem agora acompanhar de perto as 

cotações desses ativos. Eles ganharam acesso à plataforma Trader, da B3, que 

permite consultar em tempo real os preços de cada negociação. Antes, só 

podiam obter essa informação por meio de escrituradores e custodiantes; ou ao 

final da sessão na bolsa, quando é publicado o volume de negociações e os 

preços máximo, mínimo e médio. A novidade também vale para distribuidoras de 

combustíveis, que são obrigadas a adquirir CBIOS. Para usar essa ferramenta – 

antes restrita às instituições financeiras –, os interessados precisam abrir uma 

conta na B3. Fazer ordens de compra e venda, no entanto, ainda exigirá ação 

de um intermediário financeiro. 

 

Agonia fiscal 

O Estado de S. Paulo 

O ano que passou foi um divisor de águas no enfrentamento do 

desequilíbrio fiscal. O déficit primário do governo central deve ter atingido R$ 780 

bilhões, mais de oito vezes maior que o rombo de 2019. A pandemia foi 

justificadamente incompatível com austeridade nos gastos públicos. A 

contaminação avança agora com maior rapidez, mas o governo nutre a utopia 

de que tudo pode voltar a ser como antes. Ao contrário, tudo será diferente. 
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A Instituição Fiscal Independente estima no seu cenário-base que o 

resultado primário (ou seja, sem contar o pagamento de juros) será negativo até 

2030. Serão pelo menos 17 anos consecutivos de déficit, a partir de 2014, na 

sequência de 16 anos de superávit, entre 1998 e 2013. Esta previsão pressupõe 

a manutenção do teto de gastos, o que parece improvável, e assume com 

otimismo que os gastos com pessoal vão crescer menos que o PIB. 

Déficits contínuos significam dívida crescente. Ao contrário do que 

pregam alguns analistas, não há risco de insolvência. O Brasil não está quebrado 

nem vai quebrar, já que se endivida na moeda que pode ele mesmo emitir. Mas 

isso não significa que o endividamento poderá aumentar impunemente de forma 

indefinida. 

Se pensarmos no déficit nominal, o quadro é ainda mais funesto. Ao não 

aceitar a rolagem integral de papéis longos, dadas as altas taxas de juros 

exigidas pelo mercado, o Tesouro encurta o perfil da dívida e se beneficia de 

taxas menores. A diferença entre a Selic e os papéis de cinco anos, por exemplo, 

gira hoje em torno de 4%. Encurtar a dívida reduz seu custo. Mas vai acabar 

porque a Selic está anormalmente abaixo da inflação, que pode dar sinal de vida 

se a economia ameaçar crescer. Com juros mais altos, o crescimento da dívida 

vai se acelerar ainda mais. Há várias soluções. A lei do teto está por um fio. As 

despesas discricionárias caíram tanto que ameaçam as atividades básicas do 

governo. Uma reforma administrativa está muito além da capacidade de 

articulação política do governo. Os vínculos ao corporativismo fizeram murchar 

o programa de desestatização. Privatizações, que geram receitas não 

recorrentes, poderiam justificar o aumento de despesas também não 

permanentes, como a extensão do Auxílio Emergencial, que deve vir de forma 

atabalhoada e conturbar ainda mais as contas públicas. Rever impostos 

buscando aumentar a progressividade, corrigindo injustiças, está fora de 

questão, já que falta ao governo destreza para propor o debate.  

Há várias soluções para o problema brasileiro. Apresentar alternativas ao 

teto do gasto público também não se cogita. O ministro Paulo Guedes já 

percebeu que não pode contar com o apoio do presidente e se retrai. Tudo isso 

sugere que a crise fiscal será tão importante nesta década quanto a questão da 

dívida externa foi nos anos 80 e 90.  

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

 

 


