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NOTÍCIAS ECONÔMICAS:  19 JANEIRO 2021 
 

O crescimento da intenção de consumo 
O Estado de S. Paulo 

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) cresceu em janeiro pelo quinto 

mês consecutivo, o que mostra consistência e persistência da melhora do humor 

da população depois da chegada da pandemia de covid-19. O aumento no mês 

foi de 0,7% sobre o resultado de dezembro, o que elevou o indicador para 73,6 

pontos. 

Mas o impacto da crise sobre a vida das pessoas e sobre o ritmo de 

atividade da economia foi tão forte que nem mesmo essa recuperação contínua 

por tantos meses seguidos é suficiente para compensar as quedas registradas 

no segundo trimestre do ano passado. 

O resultado de janeiro de 2021 é o pior para o mês desde o início da 

pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo (CNC). Na comparação com o dado de um ano antes, a redução é de 

24,2%. Na comparação com o resultado de igual mês do ano anterior, a ICF 

registra queda há dez meses. 

Em janeiro de 2020, não havia nenhuma suspeita de que o mundo seria 

tão forte e rapidamente atingido pela disseminação de um vírus surgido na China 

havia pouco. Mesmo assim, a intenção de consumo já era relativamente baixa 

na comparação com os resultados de anos anteriores. 

A ICF vem se mantendo abaixo de 100 pontos, que marca o nível de 

satisfação dos consumidores, desde abril de 2015. Ou seja, a disposição de 

consumo das famílias ainda se recupera da perda que teve na crise que marcou 

o período de evolução do processo de impeachment da então presidente Dilma 

Rousseff e se estendeu até depois de seu definitivo afastamento do cargo, no 

fim de agosto de 2016. 

O exame de alguns componentes da ICF mostra, porém, sinais 

animadores. Os que se referem ao momento atual, por exemplo, mostraram os 

melhores níveis dos últimos meses. O indicador que mede a satisfação com o 

emprego cresceu 0,2% em janeiro e chegou a 88,9 pontos, o maior nível desde 
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maio de 2020. O índice relativo à renda, de sua parte, aumentou sua pontuação 

de 78,8 para 79,5 pontos, o nível mais alto desde junho do ano passado. 

A despeito dos dados preocupantes sobre desocupação e renda real 

mostrados mensalmente pelo IBGE, as famílias parecem mais confiantes. A 

vacinação eficiente da população poderá impulsionar essa confiança. 

 

Gastos com covid vão a R$ 36,1 bi neste ano 
O Estado de S. Paulo 

A Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado calculou, em relatório 

divulgado ontem (18), que os gastos com a covid-19 em 2021 somam R$ 36,1 

bilhões até o momento. Esse valor está relacionado às despesas transferidas de 

2020 para 2021, chamadas no jargão orçamentário de restos a pagar – de R$ 

16,1 bilhões, mais o crédito de R$ 20 bilhões para implementação da vacinação. 

Segundo a IFI, dos R$ 16,1 bilhões em restos a pagar, R$ 2,3 bilhões são 

relativos ao auxílio emergencial a vulneráveis e trabalhadores informais e R$ 8 

bilhões tem a ver com o benefício a trabalhadores formais. 

“O espaço para gastos novos não existe. Precisaria cortar ainda mais as 

discricionárias. Aumentando o risco de shutdown (paralisia na máquina pública)”, 

afirma o diretor executivo da IFI, Felipe Salto. Na sua avaliação, os gastos com 

auxílio emergencial carregados para 2021 são pequenos. Ele destaca que a 

criação de um programa de renda básica permanente não avançou e parece 

cada vez mais distante. Em dezembro, o gasto com o auxílio emergencial foi de 

R$ 17,4 bilhões, de acordo com os cálculos da IFI. É bem inferior ao observado 

na primeira versão do benefício. Entre junho e agosto, o auxílio chegou a 

consumir cerca de R$ 45,9 bilhões por mês. 

O relatório mostra que o tamanho dos restos a pagar em 2021 acabou 

ficando maior do que o valor indicado pelo governo na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, de R$ 31,6 bilhões. “Esses valores não necessariamente serão 

integralmente gastos, mas é importante observar que contemplam uma espécie 

de limite máximo de gastos que poderiam ser feitos sem afetar o teto de gastos, 

por se tratar de orçamento de créditos da covid trazidos de 2020”, explica. 

Para minimizar o risco de rompimento do teto de gastos, a IFI prevê que 

o governo tenha de cortar ainda mais a despesa discricionária, que já está 
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bastante comprimida, aumentando o risco de uma paralisação da máquina 

pública ou de um conjunto de políticas públicas essenciais. A projeção da IFI 

para o déficit das contas do governo de 2021 é de R$ 218,2 bilhões, ou 2,9% do 

PIB. A meta do governo é de déficit de R$ 247,1 bilhões. 

O Orçamento de 2021 não deve ser aprovado antes de abril, prevê 

também a IFI. O cálculo da instituição que acompanha as contas públicas é que 

não deve ocorrer com o projeto do Orçamento o que foi feito com a LDO. O 

projeto da LDO foi votado em dezembro diretamente pelo plenário do Congresso, 

sem passar pelo rito constitucional ordinário. 

 

Ford chama grupo para produzir peças 
O Estado de S. Paulo 

A direção da Ford iniciou ontem encontros com dirigentes sindicais das 

fábricas de Camaçari (BA) e Taubaté (SP) para negociar indenizações aos 

trabalhadores. Segundo as entidades, não houve ainda apresentação de 

propostas, o que deve ocorrer amanhã, em novo encontro já agendado. A 

montadora enviou carta aos funcionários das fábricas de Taubaté (motores) e 

Camaçari (onde produzia o Ecosport e o Ka), dizendo que convocará um grupo 

para produzir, “por alguns meses” peças para o mercado de reposição. 

No interior de São Paulo a orientação do Sindicato dos Metalúrgicos de 

Taubaté também é para que ninguém atenda à convocação até que negociações 

sejam concluídas. 

A multinacional americana anunciou o encerramento das atividades de 

produção no País e fechou imediatamente as fábricas de carros e de motores. A 

unidade da Troller, fabricante de jipes em Horizonte (CE), vai funcionar até o fim 

do ano e depois encerra as atividades. No fim de 2019, o grupo já tinha fechado 

a fábrica de São Bernardo do Campo.  A empresa vai manter operações do 

centro de desenvolvimento, do campo de provas e de um escritório 

administrativo para tocar a atividade de importação de modelos da marca. 

Ontem, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (Dieese) divulgou estudo que projeta perda de até 118,8 mil 

postos de trabalho no País, levando em conta o impacto dos empregos diretos, 

da cadeia de fornecedores de peças e das vagas induzidas (como serviços e 
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comércio). Pelos cálculos, haverá perda de R$ 2,5 bilhões na renda dos 

trabalhadores ligados à Ford, dado obtido por meio de levantamento com base 

na matriz de insumo-produto. A pesquisa mostra ainda que a arrecadação de 

tributos terá queda estimada de R$ 3 bilhões. O Dieese calcula que, a cada R$ 

1 gasto na indústria automobilística, é acrescentado R$ 1,4 no valor adicionado 

da economia. 

Dirigentes dos dois sindicatos terão reunião virtual com o Ministério 

Público do Trabalho. Amanhã, sindicalistas de Taubaté participarão de audiência 

pública com deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo e na quinta-feira 

serão realizados protestos em frente a várias concessionárias da Ford em todo 

o País, organizados por centrais sindicais. 

 

PIB chinês tem menor crescimento em 44 anos 
O Estado de S. Paulo 

A China foi uma das poucas economias do mundo que registraram 

desempenho positivo em 2020, apesar da pandemia do novo coronavírus, com 

avanço de 2,3% no PIB. Ainda assim, esse é o menor resultado do país em 44 

anos. “A economia chinesa enfrentou uma situação grave e complexa tanto no 

país quanto no exterior por causa das enormes consequências da epidemia”, 

reconheceu ontem, em entrevista, Ning Jizhe, do Escritório Nacional de 

Estatística (BNS). “As bases da economia não estão estáveis”, disse Ning, que 

admitiu haver “incertezas” causadas pelo ressurgimento de casos da doença, 

mas assegurou que os riscos são controláveis graças “à experiência acumulada’ 

no combate à pandemia”. 

O valor oficial do PIB foi superior às previsões dos analistas consultados 

pela agência de notícias France Presse (+ 2%). No entanto, a queda foi 

expressiva em comparação com 2019, quando o crescimento chinês foi de 6,1% 

e já era o menor nível em quase três décadas. 

A China, primeiro país afetado pela pandemia de covid-19, sofreu uma 

queda histórica no crescimento no primeiro trimestre de 2020 (-6,8%), após as 

medidas de confinamento, que pesaram sobre a atividade econômica. A melhora 

progressiva das condições sanitárias fez com que o PIB se recuperasse. No 

último trimestre de 2020, a atividade econômica no país asiático foi de 6,5%, 
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semelhante ao nível de antes da pandemia, informou o Escritório Nacional de 

Estatísticas. Ao contrário da maioria dos países, que devem anunciar uma 

recessão, “a economia chinesa teve um histórico invejável na maior parte de 

2020”, disse o analista da agência de classificação de risco Moody’s Xiao Chun 

Xu. 

Por outro lado, a produção industrial chinesa atingiu o maior porcentual 

de crescimento em 2020 em dezembro, com crescimento de 7,3% na 

comparação com o mesmo mês do ano anterior. As vendas no varejo, principal 

indicador do consumo, desaceleraram, com crescimento de apenas 4,6% em 

dezembro, ante 5% em novembro. 

 

Bancos digitais querem competir com varejistas e até com apps de entrega 

O Estado de S. Paulo 

Vai longe o tempo em que a competição no setor financeiro se limitava a 

uma disputa entre bancos e fintechs. Agora, envolve também varejistas, 

aplicativos de entrega, operadoras de telefonia. As instituições financeiras 

também se mexem e procuram ir além do mundo das finanças, turbinando seus 

aplicativos e lançando marketplaces tudo para conquistar aquilo que se tornou o 

bem mais precioso nesse mercado cada vez mais diverso: o tempo do cliente. 

O movimento mais recente foi o anúncio da parceria entre o BTG Pactual 

e a Mosaico, empresa dona do Zoom e do Buscapé, que, entre outros projetos, 

vai desenvolver um marketplace. Outros bancos digitais, contudo, já estão nessa 

há mais tempo, como o Inter, que desde o ano passado oferece no aplicativo o 

que eles preferem chamar de shopping, onde as pessoas podem comprar 

produtos diversos de 272 lojas. 

“Há dois ou três anos, ser um banco digital era algo revolucionário. Hoje 

já está velho. Queremos ser um aplicativo que também oferece serviços não 

financeiros, um superaplicativo, que passa pelo conceito do banco não como um 

fim, mas como um meio”, afirma o CEO do Inter, João Vitor Menin, que tem 

trabalhado para lançar no primeiro semestre de 2021 um serviço de telefonia e 

outro de delivery, tudo no mesmo app. 

Na disputa pelo tempo, contudo, as varejistas começaram antes. O 

Mercado Livre tem a conta digital Mercado Pago; o Magazine Luiza, o sistema 
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de pagamentos Magalupay; a Via Varejo tem o Banqi; e a B2W, a Ame Digital. 

Tudo isso para garantir que o consumidor não precise sair do aplicativo para 

encontrar soluções, além de conseguir ainda mais dados de hábito de compras 

destes clientes. Assim, fica mais fácil oferecer produtos. Além disso, é mais 

barato alcançar com publicidade os clientes que têm diversos pontos de contato 

com a empresa. 

Os aplicativos de entrega também estão atentos. O Rappi criou o 

Rappibank, e o ifood lançou uma conta digital gratuita para donos de 

restaurantes. Para Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo 

e Consumo (SBVC), com o advento do Pix e do open banking, é possível que os 

superaplicativos das varejistas cheguem – de fato – a incomodar os grandes 

bancos. “Quando se olha para a China, os marketplaces engoliram serviços de 

pagamento e crédito. Daqui a cinco anos, se essas plataformas ficarem mais 

robustas, é possível que elas façam disrupção nessas áreas. Como os bancos 

podem lidar com isso? Reembaralhando o jogo”. 

A base atualizada e ativa de clientes e a presença de seus aplicativos nos 

celulares dos brasileiros são as principais armas dos bancos na tentativa de criar 

seus espaços de compras. Sabendo quanto o cliente gasta e quanto ele ganha, 

além de ter acesso a esse cliente por meio de notificação nos telefones, são 

vantagens importantes para traçar essa espécie de caminho inverso de acesso 

ao consumidor. “Não sei se eles (os bancos) vão ter sucesso, mas eles têm muito 

insumo para ter sucesso”, afirma Gustavo Chapchap, da Associação Brasileira 

de Agentes Digitais e diretor da Jet/zapcommerce. Ele explica que a origem 

desse movimento é antiga e vem dos sistemas de recuperação de pontos de 

cartões de crédito. 

Para o C6 Bank, que lançou um marketplace, o caminho dos bancos é 

mais fácil do que o das varejistas. “O varejo quer ser banco, mas precisa montar 

algo mais regulado. É mais complexo. Mas para o banco ser varejo é mais 

simples”, afirma Maxnaun Gutierrez, responsável pela área de produtos e 

pessoa física do banco. Ele não vê, contudo, que haja uma concorrência com os 

varejistas. “Se eu vendo produtos das Casas Bahia no meu marketplace, e o 

cliente acha mais interessante comprar comigo, porque tem cashback, não faz 
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diferença para a Casas Bahia, porque ela quer vender, não importa o canal. Ela 

até economiza em marketing”. 

Startup Quintoandar começa expansão para o Nordeste 
O Estado de S. Paulo 

A startup de aluguel e compra de imóveis Quintoandar está expandindo 

sua operação para o Nordeste, começando pelas capitais Salvador e Recife. A 

empresa liberou ontem o cadastro de imóveis para aluguel no aplicativo – em 

fevereiro, a operação terá início de fato, com a abertura da plataforma para 

inquilinos. 

O Quintoandar atua hoje em 30 cidades brasileiras. Segundo a empresa, 

entrar na região Nordeste era um plano para 2020, que foi suspenso devido à 

pandemia. Porém, com a aceleração do negócio nos últimos meses, a ideia foi 

retomada e agora – a empresa encerrou o mês dezembro com cerca de 7 mil 

novos contratos fechados. “Vimos uma retomada grande no segundo semestre 

e achamos que era um sinal do mercado para retomarmos o plano de expansão”, 

afirmou Thiago Tourinho, diretor de operações do Quintoandar, ao Estadão. 

O mercado imobiliário teve um 2020 melhor do que o esperado no início 

da pandemia. Na cidade de São Paulo, por exemplo, as vendas de imóveis novos 

no acumulado de 12 meses até outubro chegaram a 51,2 mil unidades, alta de 

13,1% ante o mesmo período de 2019, apontou o Secovi-sp, sindicato da 

habitação. 

Segundo o executivo, o Nordeste é mais um passo para que a startup do 

setor imobiliário se nacionalize, em um cenário em que tem de enfrentar 

concorrentes também nascidas no digital, como a Loft e a Emcasa. Neste 

primeiro momento, Salvador e Recife receberão só a operação de aluguel do 

Quintoandar, e não a de compra e venda – este último serviço foi anunciado no 

fim de 2019 e cresceu ao longo do ano passado. 

“A ideia inicial é que o aluguel seja uma porta, para entrarmos com compra 

e venda em seguida”, disse Tourinho, sem mencionar datas. “Por enquanto 

estamos reforçando essa operação de compra e venda em São Paulo e no Rio.” 

O objetivo desse serviço é intermediar compra e venda de casas, ajudando a 

reduzir o tempo necessário para a transação, facilitando, por exemplo, o acesso 

ao crédito. 
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MERCADO – MANHÃ DE 19 – JAN – 2021: 07H30MI 

 

 PRINCIPAIS ÍNDICES 

Ibovespa 121.241,63 pts (+0,74%) 

S&P500 3.768,25 pts (-0,72%) 

Nasdaq 12.803,93 pts (-0,73%) 

D. Jones 30.874,00 pts (+0,50%) 

Shanghai 3.566,38 pts (-0,83%) 

Nikkei225 28.633,46 pts (+1,39%) 

IFIX 2.860,21 pts (+0,08%) 

 

 COMMODITIES 

Petróleo Brent U$55,31 (+1,02%) 

Petróleo WTI U$52,53 (+0,21%) 

Minério ferro U$169,97 (0,00%) 

Ouro U$1.842,00 (+0,66%) 

Boi gordo R$292,70 (+0,07%) 

Milho U$531,40 (+0,08%) 

Soja U$1.405,00 (-0,78%) 

Trigo U$689,12 (+2,09%) 

Café Arábica R$ 649,68 (-0,35%) 

Café Robusta R$ 416,82 (+0,12%) 
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 PRINCIPAIS MOEDAS 

Dólar Com R$5,30 (+0,00%) 

Dólar Tur R$5,45 (+0,07%) 

Euro R$6,40 (+0,03%) 

Bitcoin R$195.800,00 (+1,89%) 

Bitcoin U$37.231,00 (+1,85%) 

 

 ÍNDICES ECONÔMICOS 

SELIC 2,00% a.a 

CDI 1,90% a.a 

IPCA +1,35% Dez.2020 

IPCA +4,52% 12 meses 

IPCA +4,52% 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% 

MESES 2,48% 


