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NOTÍCIAS ECONÔMICAS:  20 JANEIRO 2021 
 

Relações com o Brasil 
O Estado de S. Paulo 

Após quatro anos de incerteza no comércio internacional causada pela 

tensão entre China e Estados Unidos, os exportadores brasileiros passam a ter 

outro motivo de apreensão a partir de hoje, com a chegada de Joe Biden à Casa 

Branca. A preocupação começa a ser, agora, com a política ambiental do 

governo Bolsonaro, que já vem estremecendo as relações com a União 

Europeia. Antes mesmo de ser eleito, o então candidato democrata ameaçou o 

Brasil por causa da falta de medidas para frear o desmatamento da Amazônia. 

“Se não parar, vai enfrentar consequências econômicas significativas”. Biden 

não especificou se poderia haver sanções comerciais, mas, segundo Matias 

Spektor, da FGV, é possível vislumbrar um cenário negativo para os 

exportadores brasileiros. “A péssima reputação do governo Bolsonaro no quesito 

ambiental já abriu espaço para que protecionistas no exterior fechem seus 

mercados para produtos brasileiros. O acordo de livre-comércio com a União 

Europeia está congelado. Houve países como Irlanda que ameaçaram punir as 

exportações brasileiras. Não é inconcebível que interesses protecionistas nos 

EUA aproveitem a reputação do Brasil nesse quesito, durante o governo Biden, 

para tentar bloquear o acesso brasileiro ao mercado americano.” 

Spektor destaca que possíveis bloqueios dependerão também da 

situação dos EUA e poderão mudar de segmento para segmento. Restrições à 

importação de laranja, por exemplo, costumam ser improváveis quando ocorrem 

geadas na Flórida, prejudicando a produção local. 

O advogado Welber Barral, secretário de Comércio Exterior entre 2007 e 

2011, destaca que as relações comerciais foram estáveis nos últimos anos e vê 

na política ambiental brasileira o único ponto para alterar essa tendência. “Nos 

últimos dez anos, não houve alteração no fluxo entre os países, que diminui 

quando tem crise, mas depois melhora. O que pode mudar isso é a orientação 

de Biden em relação às exigências ambientais.” Segundo ele, a administração 

Biden poderia seguir o exemplo da União Europeia, onde está em consulta 
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pública a possibilidade de se introduzir sanções a mercadorias cuja produção 

tenha causado desmatamento. 

O economista Livio Ribeiro, do Ibre-FGV, diz, porém, que o maior risco 

estaria nos fluxos de investimento direto e financeiro. “O País poderia ser 

enquadrado por não ter boas práticas ESG, e isso ser um limitador de 

investimento, como já vimos fundos europeus fazerem.” 

As dificuldades decorrentes da política ambiental são questões que os 

especialistas já veem como definidas. Em outras áreas, será preciso aguardar 

sinalizações. Por enquanto, ainda não está definido nem quem será responsável 

por comandar a implementação do acordo de facilitação de comércio, e que em 

tese poderia reduzir a burocracia nas exportações. A intenção é que o 

documento seja também a base para um acordo comercial mais amplo. 

 

Caixa turbina banco digital do auxílio de olho em IPO 
Broadcast 

A última parcela do auxílio emergencial foi depositada em dezembro a 

milhões de brasileiros, mas a Caixa Econômica Federal não quer que o aplicativo 

criado para distribuir o benefício, o Caixa Tem, caia em desuso. A instituição – 

que aguarda aval do Banco Central  para transformá-lo em um banco digital e 

depois abrir seu capital – tem corrido para acrescentar uma série de novas 

possibilidades ao cliente. Algumas delas foram anunciadas, como receber 

indenizações do DPVAT e tomar empréstimos pequenos. Uma outra envolve a 

criação de um marketplace, espaço online onde lojistas podem vender seus 

produtos, ferramenta que outros bancos digitais já oferecem. Segundo o 

presidente da Caixa, Pedro Guimarães, os modelos existentes no mercado 

podem ser replicados pelo Caixa Tem, que teria como diferencial a base de 105 

milhões de clientes alcançada durante a pandemia, equivalente à metade da 

população brasileira, e uma rede física que só não está presente em quatro dos 

5,5 mil municípios do País.  

O banco tem sido procurado por lojas e mantém conversas com várias 

delas, desde comércios de ferragens até grandes varejistas, que teriam o apoio 

dos 25 mil pontos da rede física da Caixa. Como exemplo, Guimarães citou o 
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relacionamento entre o banco e o setor de construção, por meio do programa 

Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida.  

 

Expansão das Casas Bahia no Nordeste 
Broadcast 

As Casas Bahia inauguraram na última sexta-feira, dia 15, no Shopping 

Recife, sua primeira "loja conceito". A unidade inicia um novo formato dos 

estabelecimentos da marca no País, começando pelo Nordeste. Com espaço de 

café e wifi liberados, a empresa aposta na fidelização de clientes que iam até 

suas lojas por precisar de internet gratuita. Além disso, o novo modelo conta com 

menos vitrines e vendedores equipados com mais tecnologia. As regiões Norte 

e Nordeste são o principal foco de expansão da rede. Só em janeiro, foram 12 

novas unidades abertas, incluindo a loja modelo. Para Abel Ornelas, diretor de 

operações da Via Varejo (dona da Casas Bahia), a prioridade da companhia hoje 

é expandir os negócios para essas regiões. "Se eu inaugurar 10 lojas, 9 serão 

no Norte e Nordeste", exemplifica o executivo.  

 

Confiança da indústria oscila, mas ainda é alta 
O Estado de S. Paulo 

A expectativa quanto à vacinação da população, essencial para a 

normalização da vida das pessoas e de toda a atividade econômica, não parece 

ter sido forte o bastante para superar, entre o empresariado industrial, os 

temores gerados pelo crescimento do contágio no Brasil e em outros países e 

pela eventual necessidade de medidas restritivas. É o que mostra a queda de 

2,2 pontos (de 63,1 para 60,9 pontos) entre dezembro e janeiro (antes do início 

da vacinação) do Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) da CNI. 

Outro fator que provavelmente terá afetado a confiança do empresariado 

é o fim das medidas financeiras de emergência para apoiar as empresas e as 

famílias de renda mais baixa. 

O índice mantém-se na faixa dos 60 pontos, bastante acima da linha 

divisória (50 pontos) entre pessimismo e otimismo. “A manutenção do sentimento 

de otimismo é importante para estimular o aumento da produção, a geração de 
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emprego e, sobretudo, o aumento do investimento, essencial para a retomada 

do crescimento da economia”, observa a CNI. 

Os dois componentes do Icei mostraram redução em janeiro. O que 

mostra a avaliação das condições atuais caiu de 59,5 para 56,7 pontos; o de 

expectativas baixou de 64,9 para 63 pontos. Mesmo assim, as expectativas do 

empresariado da indústria com relação aos próximos seis meses continuam 

“favoráveis”, diz a CNI, pois estão acima da linha divisória de 50 pontos. 

Resultados conhecidos da produção física da indústria brasileira justificam 

algum otimismo do setor. Em novembro do ano passado, a produção já havia 

superado o nível de fevereiro, isto é, de antes do início da pandemia, em 8 das 

15 regiões pesquisadas pelo IBGE. 

De acordo com a Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física Regional, 

em São Paulo, que abriga o maior parque industrial do País, a produção de 

novembro superava em 6,0% a de fevereiro. Em todo o País, a produção já era 

2,6% maior do que a de antes da pandemia. 

Outros grandes centros industriais nas Regiões Sul e Sudeste do País 

também apresentam resultados expressivos. Além de São Paulo, Rio de Janeiro 

e Rio Grande Sul mostraram crescimento maior do que a média do País. 

 

Equipe econômica teme avanço da Covid, mas avalia que atual 
cenário não exige auxílio emergencial  
Folha de São Paulo 

A equipe econômica tem acompanhado o crescimento dos casos de 

Covid-19 no Brasil com preocupação. O time do ministro Paulo Guedes 

(Economia) avalia que a situação tem se agravado e sinais vermelhos estão se 

acendendo. Mesmo assim, membros da equipe consideram o cenário atual 

diferente daquele observado em meados do ano passado e dizem que o 

momento não demanda medidas como o auxílio emergencial. 

Um novo auxílio emergencial, pagamento feito de abril a dezembro de 

2020 — e de forma residual neste mês —, voltou à discussão após os principais 

candidatos à presidência da Câmara mencionarem a possibilidade de relançar a 

medida. Apesar de não descartarem o auxílio emergencial em uma situação 
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extrema, integrantes do time de Guedes veem por enquanto a atividade se 

movimentando mesmo com a existência da pandemia e sem o auxílio. 

Corrobora com essa visão a declaração recente do secretário de Política 

Econômica, Adolfo Sachsida. "Acredito que o primeiro trimestre será um pouco 

difícil para a economia brasileira ainda, mas ao longo do semestre os resultados 

vão continuar a aparecer". 

O que mudaria o cenário, segundo membros ouvidos, seria um novo 

fechamento amplo de atividades decretado por governadores e prefeitos. Isso 

ocorreu a partir de abril do ano passado. As medidas causaram restrições no 

deslocamento e nos locais de trabalho para forçar o distanciamento social e frear 

o contágio do novo coronavírus. Se isso ocorrer novamente em larga escala, a 

economia pararia com o objetivo de impedir um novo caos na saúde e medidas 

contundentes seriam necessárias no lado econômico. Entre elas, estaria o 

auxílio emergencial. Até o momento os estados têm evitado medidas de restrição 

mais rígidas. 

 

Investimento em startups bate recordes e venture capital se 
consolida como opção  
Folha de São Paulo 

Apesar da crise, startups receberam aportes recordes de investimento 

venture capital em 2020, em particular, nos estágios iniciais de maturação das 

empresas. Os números apontam para o crescimento da importância desse tipo 

de investimento para o ambiente de inovação no Brasil —um caminho já traçado 

por outros países. 

Ao todo, foram captados US$ 3,5 bilhões no ano passado, de acordo com 

levantamento feito pela Distrito Dataminer. O valor representa 17% a mais que 

os US$ 2,97 bilhões de 2019. Em número de rodadas, foram 469, ante 408 feitas 

em 2020. 

Especialistas e empreendedores atribuem o crescimento do venture 

capital aos juros baixos, que atraem novos investidores, e à aceleração de 

processos de digitalização devido à pandemia, que acabaram beneficiando 

startups que oferecem serviços virtuais. 
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"Anos de crise são sempre ótimos nesse sentido, porque muita coisa 

muda e abrem  janelas para empreendedores criativos resolverem problemas. O 

Airbnb, por exemplo, nasceu na crise de 2008", diz Renato Valente, da Iporanga, 

gestora focada em investimentos. 

A Iporanga apostou na Loggi quando a startup era  um "projeto em um 

PowerPoint", e na Quero Educação, hoje dois gigantes em suas respectivas 

áreas. O fundo tem R$ 500 milhões sob gestão em cerca de 40 startups de 

diversos setores. Em 2020 a gestora realizou dez aportes. 

"É um fenômeno mundial, achei que teríamos um atraso muito grande, 

mas em certos aspectos, como qualidade de empreendedores, dá para dizer 

com segurança que não deixamos a desejar", diz Dan Yamamura, da Fuse, 

gestora de venture capital fundada no Rio em 2019 e que funciona de forma 

híbrida. Parte dos US$ 25 milhões que a Fuse pretende captar será destinado 

para participação em startups, outros 30% para o que o que é chamado venture 

dept, espécie de crédito para as empresas de inovação que ainda não estão 

recebendo aporte. 

 

Leite sobe no campo, mas custo limita renda de produtor 
Folha de São Paulo 

O preço do leite recebido pelo produtor vai continuar favorável neste 

primeiro trimestre, superando o de igual período de 2019. No ano passado, a 

média, descontada a inflação, era de R$ 1,4655 por litro.  

O leite teve forte evolução no ano passado por causa da menor oferta de 

produto, provocada por seca e por altas temperaturas, que prejudicaram as 

pastagens. Com isso, o preço pago ao produtor atingiu R$ 2,1262 em dezembro, 

para o produto entregue em novembro. É o dado mais recente disponível. Os 

dados são do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), 

cujos técnicos esperam nova disputa pelo leite entre as indústrias de laticínios 

neste início de ano. 

Essa alta dos preços do leite não é garantia, contudo, de reservas 

monetárias para melhoria e investimentos do produtor no setor. Os custos estão 

elevados e não têm um cenário de queda pela frente. O milho, um dos principias 
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componentes nos custos da alimentação dos animais, custa R$ 85 por saca na 

região de Campinas, 63% a mais do que há um ano.  

Safra de verão menor no país e redução de produção em outros grandes 

produtores, como os Estados Unidos, manterão o produto cobiçado no mercado 

externo.  

O mesmo ocorre com o farelo de soja, que tem pouca oferta neste período do 

ano. A tonelada está em R$ 2.734 em Campinas, 110% a mais do que em igual 

período de 2020. Produtores e indústrias vão encontrar, ainda, dificuldades de 

repasses para os consumidores finais. A pandemia se expande, o desemprego 

aumenta e o auxílio emergencial terminou. 

As importações de leite e de derivados somaram 174 mil toneladas em 

2020 e deixaram um déficit de 142 mil toneladas no setor, em relação às 

exportações. Só as compras de leite em pó atingiram 115 mil toneladas. As 

vendas externas de lácteos foram de 33 mil toneladas, 33% acima das de 2019. 

As exportações foram puxadas pelo leite condensado, que acumulou 11 mil 

toneladas. Nos últimos cinco anos, Mato Grosso já havia semeado 21% da área 

de algodão, até o início da segunda quinzena de janeiro. Neste ano, foram 

apenas 9%, devido aos atrasos no plantio e na colheita de soja, segundo o Imea 

(Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária). A comercialização da 

soja da safra 2020/21 bateu nos 69% em Mato Grosso. O produtor avalia o atraso 

no plantio e o clima antes de vender. A safra de 2021/22, que só será colhida em 

2022, tem 8% da futura produção vendida. 

 

BID e BNDES investem R$ 150 milhões para reduzir 'mortalidade' 
de PPPs no Brasil  
Folha de São Paulo 

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o BNDES 

anunciaram nesta terça-feira (19) um plano de R$ 150 milhões para tentar 

agilizar a aprovação e melhorar a qualidade dos projetos de Parceria Público-

Privada (PPP) no país. A parceria vem na esteira do baixo aproveitamento dos 

projetos de PPPs no país, com a ampla maioria deles sendo inviabilizados por 

falhas em várias etapas do processo, que vão de premissas equivocadas de 
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demanda a garantias financeiras inadequadas, e ausência de expertise na busca 

de investidores. 

Pelos dados do próprio BID, das 1.084 PPPs do país iniciadas desde 

2014, o total de 811 ainda não tinha sido concluído em setembro de 2018. E a 

chamada taxa de mortalidade, ou seja, de projetos que simplesmente não 

vingam, foi de 86% nos últimos cinco anos. Para o representante do BID no 

Brasil, Morgan Doyle, as PPPs são relativamente novas no Brasil —têm cerca 

de duas décadas— e o nível de aproveitamento aqui é similar ao de outros 

países em desenvolvimento. 

Mas o Brasil tem potencial para melhorar esses índices, dado que sua 

dimensão geográfica permite desenvolver processos padronizados que podem 

eventualmente ser replicados para diferentes regiões, diz ele. "Existem recursos 

privados à procura de bons projetos e existe a demanda por serviços", disse 

Doyle à Reuters. "Com uma padronização de boa qualidade dos processos, isso 

pode servir de modelo para prefeituras de várias parte do país." Os recursos 

serão usados para contratar assessoria técnica, jurídica e financeira, para ajudar 

os órgãos públicos a prepararem os projetos. A ideia é aproveitar experiências 

bem sucedidas para moldar modelos padronizados e evitar que as PPPs tenham 

que começar do zero. 

O movimento acontece quando governos das esferas federal, estadual e 

municipal vêm cada vez mais discutindo o uso de PPPs para serviços públicos 

além de obras de infraestrutura, como administração de presídios, creches, 

parques e iluminação. Por outro lado, isso vai de encontro com uma piora da 

situação fiscal dos governos diante da crise econômica desencadeada pela 

pandemia da Covid-19. Por isso mesmo, o diretor de infraestrutura, concessões 

e PPPs do BNDES, Fabio Abrahão, diz que os projetos terão que ter ainda mais 

qualidade de estruturação, dado que as garantias a serem por eles oferecidas 

serão alvo de escrutínio ainda maior por parte de potenciais investidores 

privados. "Esse é um momento em que as PPPs são ainda mais necessárias, 

mas em que a capacidade de fazer projetos robustos também precisa crescer", 

disse Abrahão. 

Com a parceria agora feita com o BNDES, o BID quer triplicar o percentual 

PPPs iniciadas que se concretizam no Brasil no espaço de cinco anos, além de 
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reduzir, de 850 para 720 dias, o tempo médio para concluir o ciclo dos projetos. 

Do montante anunciado, dois terços virão por meio de uma linha de crédito do 

BID. O restante virá de recursos do BNDES. 
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MERCADO HOJE – 20 JANEIRO 
 

 PRINCIPAIS ÍNDICES 

Ibovespa 120.636,39pts (-0,50%) 

S&P500 3.798,91 pts (+0,81%) 

Nasdaq 12.996,54 pts (+1,50%) 

D. Jones 30.891,00 pts (+0,20%) 

Shanghai 3.583,09 pts (+0,47%) 

Nikkei225 28.523,26 pts (-0,38%) 

IFIX 2.866,30 pts (+0,21%) 

 

 COMMODITIES 

Petróleo Brent U$56,29 (+0,70%) 

Petróleo WTI U$53,51 (+1,00%) 

Minério ferro U$170,03 (+0,04%) 

Ouro U$1.851,90 (+0,64%) 

Boi gordo R$297,00 (+0,54%) 

Milho U$514,62 (-1,98%) 

Soja U$1.358,50 (-1,91%) 

Trigo U$660,88 (-1,65%) 

Café Arábica R$650,54 (+0,13%) 

Café Robusta R$415,60 (-0,29%) 

 

 

 

 

 

 

 PRINCIPAIS MOEDAS 

Dólar Com R$5,34 (+0,77%) 

Dólar Tur R$5,50 (+0,84%) 

Euro R$6,48 (+1,15%) 

Bitcoin R$191.601,00 (-1,74%) 

Bitcoin U$34.732,00 (-6,51%) 

 

 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% 

 

MERCADO HOJE - 20 DE JANEIRO



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. 

 

 


