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NOTÍCIAS ECONÔMICA  22 JANEIRO 2021 
 

Empresários cobram vacina e criticam o governo 
O Estado de S. Paulo 

Nos últimos dias, o setor empresarial divulgou dois manifestos nos quais 

cobra do governo urgência no programa de vacinação, faz críticas à politização 

do tema por causa das eleições presidenciais de 2022 e pede ação do 

Congresso com medidas para uma retomada econômica. Empresários também 

oferecem apoio logístico para agilizar a vacinação no País. 

Empresários e presidentes das principais confederações do Brasil são 

unânimes: é urgente a imunização em massa, com todos os tipos necessários 

de vacinas, para tranquilizar a população e acelerar a retomada econômica. 

Além de críticas à atuação do governo federal, sobretudo o chanceler Ernesto 

Araújo, governadores e parlamentares não escapam da pressão. 

No primeiro manifesto, assinado por 14 entidades, o movimento Coalizão 

Indústria pede “reformas já” e afirma que a segunda onda da pandemia é mais 

forte do que se imaginava e ocorre em desafiador cenário social, fiscal e de 

saúde. No segundo texto, “Prioridades aos Brasileiros”, empresários alertam 

para fazer política de Estado, e não de governo. “Entendemos que nada irá 

acontecer nesse País enquanto a população não estiver vacinada. Até porque 

muita gente não compreendeu a gravidade: há aglomeração em todo canto e 

desprezo à máscara”, diz o presidente da Confederação Nacional do Comércio 

(CNC), José Roberto Tadros. A CNC ofereceu o Sesc e Senac para ajudar a 

vacinação. Tadros defende  a prorrogação do auxílio emergencial por 90 dias. O 

presidente da Confederação Nacional de Serviços (CNS), Luigi Nesse, pede que 

as autoridades deem orientações a serem repassadas aos funcionários.  

Do movimento Coalizão da Indústria, o empresário José Ricardo Roriz 

Coelho, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Plástico (Abiplast) e 

vice-presidente da Fiesp, diz que a organização em relação à pandemia está 

ruim e cheia de imprevistos. “Do lado da saúde, não está passando segurança. 

Do lado da economia, as coisas não andam.” 
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As empresas esperam clareza do governo para evitar que seus recursos 

não acabem sendo mal utilizados, afirma Pedro Passos, cofundador da gigante 

dos cosméticos Natura. “Sem a liderança e o chamamento do governo, fica o 

temor de que essa ajuda seja de pouca valia. O governo tem de dizer o que o 

empresário deve fazer: é para emprestar caminhão para carregar vacina, treinar 

gente, contratar consultoria, planejar logística?”. 

 

O impulso do comércio mundial na pandemia 
O Estado de S. Paulo 

Depois de enfrentar o impacto da pandemia, que dificultou o fluxo 

internacional de bens e serviços, o comércio mundial começou a reagir nos 

últimos meses de 2020 – em boa parte, contraditoriamente, graças à pandemia. 

Apesar do aumento expressivo de casos de contaminação pela covid-19 

observado na Europa, nas Américas e em outros países, a recuperação do 

comércio mundial de mercadorias ganhou vigor em novembro e dezembro, de 

acordo com a edição atualizada de janeiro do Pulso do Comércio Internacional 

elaborado pela OCDE, da qual fazem parte as economias mais importantes do 

mundo. 

Como já se observara em períodos anteriores, diz a OCDE, a aceleração 

do comércio mundial no final de 2020 foi impulsionada por produtos cujo 

consumo vem marcando o isolamento social (lockdown) imposto pelas 

autoridades às populações de diferentes países. Também os produtos médicos 

contribuem para a reativação do comércio mundial. É a pandemia, por outros 

meios, impulsionando as trocas comerciais entre as fronteiras. 

Entre os produtos do lockdown mais exportados pela China, um dos 

principais atores do comércio mundial, estão, por exemplo, computadores, 

eletroeletrônicos domésticos, circuitos integrados e artigos eletrônicos que 

auxiliam na proteção contra a covid-19. As exportações desses produtos pela 

China começaram a crescer no segundo semestre do ano passado e, no fim de 

2020, já estavam cerca de 20% maiores do que as de 2019. 

Países como Coreia do Sul e Japão igualmente ampliaram suas vendas 

externas de produtos industrializados. No caso japonês a expansão tem ritmo 

bem mais modesto do que o observado na China, pois suas exportações de 
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máquinas e equipamentos de transportes não apresentam o mesmo dinamismo 

que as de bens eletrônicos chineses. 

No caso do Brasil, a OCDE observa que, depois de crescerem 5,7% em 

novembro, as exportações diminuíram 4,9% em dezembro, por causa da 

redução de embarques de grãos, madeira e carne. O relatório aponta também a 

reação das exportações de serviços (com exceção da Europa), com destaque 

para os serviços para computadores e os ligados a negócios, com sinais de 

recuperação de transporte e viagens. 

 

Sócios da Elo preparam IPO 
Broadcast 

Os sócios da bandeira de cartões Elo parecem ter chegado a um 

consenso quanto à estrutura societária da companhia, desatando os nós que 

travavam sua abertura de capital, apurou a Coluna. Na mesa, agora, estão 

questões de governança, e o plano é emplacar IPO, no primeiro semestre. 

Enquanto isso, outra etapa foi iniciada: a busca de um novo CEO para a Elo por 

conta da ida de Eduardo Chedid para o PicPay, da J&F. O processo, nas mãos 

dos sócios Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, já estaria bem 

avançado. 

O crescimento da emissão de cartões pela Caixa, impulsionado pelo 

pagamento do auxílio emergencial, causou desconforto entre os sócios e vinha 

travando o IPO. A cada quatro anos, conforme acordo de acionistas, as 

participações são contabilizadas novamente, considerando o volume de cartões 

Elo emitidos por cada banco. O ano de 2020 encerra um desses ciclos.  Já é 

dada como certa a possibilidade de a Caixa ganhar participação. Uma possível 

diminuição de sua fatia teria desagradado ao BB. A leitura da nova gestão era 

de que o banco 'perderia dinheiro' em um futuro IPO por ter sua cota reduzida. 

"As participações são uma questão contratual. Não há discussão. Agora, estão 

em debate certas alterações estatutárias para garantir a governança da Elo e 

poder fazer o IPO", afirma outra fonte. "Os sócios estão debruçados em deixar a 

Elo pronta para o IPO." 
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Acesso as informações da ESG 
Broadcast 

Ter acesso a informações sobre as práticas nos campos ambientais, 

sociais e de governança corporativa (ESG, na sigla em inglês) das companhias 

já é tão importante quanto conhecer os dados financeiros das empresas. Pelo 

menos, essa foi a resposta de 47% de um total de 135 pessoas que atuam nas 

áreas de contabilidade, mercado de capitais, finanças, auditoria interna, 

educação, energia e outras indústrias, ouvidas em uma pesquisa da PwC Brasil. 

Para 32%, a equivalência entre as práticas ESG e os resultados financeiros 

ainda não é uma realidade, mas se dará em cinco anos. Outros 11% avaliam 

que levará entre cinco e dez anos para se chegar a tal equivalência, enquanto 

5% acham que isso levará mais que uma década para acontecer. 

 

TCU cobra crédito dado a bancos públicos 
O Estado de S. Paulo 

O TCU determinou um prazo de 60 dias para a equipe do ministro da 

Economia, Paulo Guedes, entregar um cronograma detalhado de devolução ao 

caixa da União dos empréstimos feitos pelo Tesouro Nacional aos bancos 

públicos por meio de emissão de títulos da dívida a partir de 2008. A devolução 

envolve também os aportes feitos nas instituições por meio de um instrumento 

híbrido de capital e dívida, chamado de IHCD. 

O dinheiro devolvido terá de ser usado para a redução da dívida pública 

e dos subsídios creditícios bancados pelo Tesouro. Essas operações foram 

feitas durante os governos do PT para aumentar a capacidade de oferta de 

financiamento dos bancos públicos. Elas chegaram a somar R$ 464 bilhões, 

sendo que o maior beneficiado foi o BNDES. 

A partir de 2015, começou o processo de devolução, principalmente nos 

governos Michel Temer e Jair Bolsonaro com a antecipação do pagamento dos 

empréstimos, principalmente do BNDES. Para 2021 o Ministério da Economia 

quer antecipação de R$ 100 bilhões. O assunto foi discutido ontem em reunião 

de Guedes com o comando do BNDES e da Caixa. O ministro tem interesse 

nessa antecipação para ajudar na redução da dívida pública depois de os gastos 

com a pandemia da covid-19 terem colocado a trajetória do endividamento em 
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rota de aceleração para os próximos anos, mesmo como teto de gastos, a regra 

que impede o crescimento das despesas acima da inflação. 

Para técnicos do TCU, a definição do cronograma é tardia, embora 

importante. O TCU, que já declarou a irregularidade do aporte desses recursos 

nos bancos públicos, recomendou em outras ocasiões a fixação do cronograma, 

mas até agora não houve uma definição nesse sentido. Por isso, a determinação. 

O fluxo anual do pagamento dos empréstimos pelo BNDES era de R$ 26 bilhões 

e hoje, após devoluções antecipadas, está em cerca de R$ 15 bilhões. Sem um 

calendário mais célere, os pagamentos do banco ao Tesouro podem se estender 

até 2041. 

O Ministério da Economia se recusou a informar o volume total de 

recursos que terá de ser devolvido por meio de um cronograma. O Estadão 

apurou que só no BNDES há R$ 158 bilhões em empréstimos diretos e mais R$ 

35 bilhões de IHCD. 

No caso da Caixa, a instituição repassou ao Tesouro no ano passado R$ 

10,35 bilhões em IHCDs que haviam sido aportados no banco, cerca de 25% do 

total desses instrumentos, que somavam R$ 40 bilhões. O Ministério da 

Economia terá de avaliar a segurança jurídica da devolução e o impacto na 

relação entre o capital e o patrimônio de referência dos bancos, o que pode afetar 

os desembolsos. Uma devolução muito brusca dos recursos poderia 

comprometer a capacidade das instituições de continuar fornecendo crédito. 

Oficialmente, a pasta informou que a decisão do TCU foi tomada em 

sessão plenária e que o TCU ainda adotará as providências de envio formal do 

acórdão. Segundo o ministério, o prazo de 60 dias para a elaboração do 

cronograma será contado a partir da data em que o órgão for formalmente 

notificado pelo TCU. 

 

Caminhões elétricos: Ambev vai comprar 1.000 veículos da FNM 
O Estado de S. Paulo 

A Ambev fechou mais uma parceria para a compra de mil vans e 

caminhões elétricos, desta vez com a Fábrica Nacional de Mobilidade (FNM), 

startup criada no ano passado. A produção será feita em área exclusiva na 
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fábrica da Agrale em Caxias do Sul (RS), com quem a empresa tem contrato de 

cooperação técnica. 

As empresas não divulgam investimento. A Ambev já tinha acordo de 

intenção de compra de 1,6 mil veículos elétricos da Volkswagen Caminhões. A 

produção das primeiras 100 unidades começa no segundo semestre na fábrica 

de Resende (RJ). 

Os dois projetos estabelecem o fim de 2023 como prazo de entrega de 

todos os veículos, ano em que a Ambev pretende ter a maior parte da frota de 

distribuição (de 5,3 mil veículos) movida a energia limpa. Segundo a companhia, 

esta é mais uma iniciativa para reduzir em 25% a emissão de CO2 em toda sua 

cadeia em cinco anos. Rodrigo Figueiredo, vice-presidente de sustentabilidade 

da Ambev, afirma que, “como empresa brasileira, estamos muito felizes de 

anunciar essa grande parceria com uma startup nacional, ainda mais diante 

desse cenário incerto no setor automobilístico que o Brasil enfrenta”. 

Cada caminhão elétrico deixará de emitir 126 mil quilos de CO2 por ano. 

A Ambev recebeu duas unidades para testes e a produção em série começa em 

fevereiro ou março. Os veículos têm autonomia programada para rodar 100 km, 

mas podem chegar a 500 km. A recarga será feita em até quatro horas por 

carregadores nos centros de distribuição da Ambev, que operam também com 

energia solar. Os caminhões serão conectados aos sistemas de TI da Ambev, 

que fornecerão em tempo real dados de rota, performance, informações de 

trânsito e trajetos. Eles são equipados com sistema anticolisão. 

Ricardo Machado, presidente da FNM, explica que os veículos serão 

produzidos de acordo com as necessidades do cliente e baseado em contratos 

de pré-venda, planilha aberta e pagamento antecipado. Entre os fornecedores 

estão a norueguesa Danfoss Editron (motores) e a americana Octillion (baterias). 

A brasileira Randon fará os baús de carga. 

 

Grupo Caoa entra no segmento de seguros 
Broadcast 

O Grupo Caoa anunciou a criação da Caoa Seguros, que vai atuar no 

segmento em parceria com a Wiz, maior companhia do País no ramo de produtos 

financeiros e distribuição de seguros, com carteira de mais de 100 mil veículos 
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e faturamento anual de R$ 1 bilhão. O grupo espera vender cerca de 120 mil 

veículos este ano e atualmente entre 35% a 40% dos clientes adquirem seguro 

junto com a compra do carro. O grupo Caoa tem rede de distribuição com 233 

concessionárias, sendo 156 próprias, das marcas Hyundai, Caoa Chery e 

Subaru. Também é o maior revendedor Ford do País, com 11 lojas. Correia 

afirma que, por enquanto, não há planos de desativar nenhuma delas em razão 

do recente anúncio do fechamento das três fábricas da montadora, já que ela 

continuará importando carros da marca. A Caoa produz veículos em São Paulo 

(Chery) e em Goiás (Hyundai) e tem unidades de consórcio e de locação de 

veículos.  

 “Vamos constituir a maior operação de seguros automotivos no País”, 

afirma Heverton Peixoto, presidente da Wiz. A empresa tem plataforma 

tecnológica nas áreas em que atua. Ele explica que a Wiz trabalha em sociedade 

com outras empresas que usam suas próprias marcas, entre elas a Caixa, Banco 

Inter e BMG.  

A Caoa Seguros tem 50% de participação da Caoa e 50% da Wiz Conseg. 

A Wiz já investiu R$ 10 milhões no negócio. O plano futuro é estender os serviços 

da nova empresa a outros ramos além do automotivo.  

 

Sites de venda de itens estrangeiros ganham espaço 
O Estado de S. Paulo 

Privados das viagens internacionais e em busca de preços baixos, os 

brasileiros durante a pandemia foram com forte apetite às compras pela internet 

de produtos estrangeiros. O maior interesse por esse segmento, conhecido 

como e-commerce cross border, obrigou empresas tanto nacionais quanto 

internacionais a investir. Primeiro, para reduzir o prazo de entrega, mas também 

para oferecer condições de venda mais adequadas ao gosto do consumidor, 

como parcelamento, frete grátis e até devolução da compra sem ônus. 

A Americanas Mundo, braço de cross border da Americanas.com, única 

grande empresa nacional que atua nesse segmento, fechou acordo com três 

transportadoras para cortar pela metade o prazo de entrega de importados de 

oito países. Antes da parceria, explica Raoni Lapagesse, diretor de Relações 
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Institucionais da B2W, o prazo girava em torno de 40 dias úteis e agora é de, no 

máximo, 21 dias úteis. O frete é grátis para todos os produtos. 

O executivo não revela qual é a fatia do cross border dentro do e-

commerce da empresa nem os investimentos. Mas diz que é “um negócio que 

vem crescendo rápido”. Lançada em março de 2019, a Americanas Mundo reúne 

20 milhões de itens e 200 vendedores internacionais. No terceiro trimestre de 

2020, as vendas de cross border cresceram 200% ante igual período de 2019, 

enquanto o marketplace que vende itens nacionais, avançou 60%.  

A forte aceleração de vendas no Brasil durante 2020 foi sentida também 

pelo AliExpress, do grupo chinês Alibaba, o maior e-commerce cross border do 

mundo. Há 11 anos no País, o site tem 2,5 bilhões de produtos listados, 

fornecidos por 8,7 milhões de fabricantes chineses. 

Com a pandemia, itens relacionados com conforto da casa ampliaram 

vendas em mais de 130% e os ligados ao teletrabalho, como webcams, 

registraram avanço de 3.800%. “Em datas promocionais como Black Friday, 

dobramos as vendas e outros players também”, diz Yan Di, diretor geral do 

AliExpress Brasil.  De olho nesse potencial, a partir do segundo semestre de 

2020 o AliExpress freta quatro voos semanais da China para o Brasil. Com isso, 

reduziu o prazo de entrega para, no máximo, 30 dias corridos e, em alguns 

casos, chega a sete dias. O frete grátis, que valia para compras de no mínimo 

US$ 30, foi reduzido para US$ 15. 

Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, 

diz que o prazo de entrega é o ponto frágil do ecommerce cross border. Pesquisa 

da entidade mostra que 48% dos brasileiros esperavam mais de 60 dias para 

receber o produto e que a grande maioria (71%) achava aceitável receber em, 

no máximo, 30 dias. Segundo Terra, o e-commerce cross border tinha espaço 

menor por conta do prazo longo de entrega e do desconhecimento do 

consumidor. “De um ano para cá, esses dois obstáculos começaram a cair.” 

Além disso, houve avanço do cross border por meio de redes sociais. 

Diante do potencial, os marketplaces buscaram saídas para tornar a 

venda mais “amigável”. “Verificamos todos os ‘gaps’”, diz Lapagesse. A 

companhia iniciou o parcelamento em 12 vezes sem acréscimo da compra em 

reais. Uma vantagem, apontada pelo executivo, é que a empresa tem uma marca 
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nacional forte o que deixa o consumidor mais seguro em relação à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, se houver problemas. 

O AliExpress abriu uma central que atende o consumidor com 

profissionais falando português e oferece devolução grátis da compra por 

qualquer motivo. A estratégia desses marketplaces tem o objetivo de conquistar 

uma fatia maior de um mercado que movimentou em 2018 – o último dado 

disponível – US$ 2,2 bilhões ou 23% da venda total do e-commerce. 
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MERCADO HOJE – MANHÃ DE 22 JANEIRO 2021 
 

 PRINCIPAIS ÍNDICES 

Ibovespa 118.328,99 pts (-1,10%) 

S&P500 3.853,07 pts (+0,03%) 

Nasdaq 13.404,99 pts (+0,82%) 

D. Jones 30.869,50 pts (-0,68%) 

Shanghai 3.606,75 pts (-0,40%) 

Nikkei225 28.631,45 pts (-0,44%) 

IFIX 2.870,60 pts (+0,01%) 

 

 COMMODITIES 

Petróleo Brent U$54,99 (-1,98%) 

Petróleo WTI U$51,99 (-2,15%) 

Minério ferro U$169,98 (+0,08%) 

Ouro U$1.855,60 (-0,55%) 

Boi gordo R$295,45 (+0,10%) 

Milho U$519,90 (-0,59%) 

Soja U$1.349,12 (-1,45%) 

Trigo U$652,38 (-1,15%) 

Café Arábica R$654,24 (+0,57%) 

Café Robusta R$416,18 (+0,05%) 

 

 PRINCIPAIS MOEDAS 

Dólar Com R$5,36 (+0,98%) 

Dólar Tur R$5,52 (+0,73%) 

Euro R$6,52 (+1,40%) 

Bitcoin R$170.996,40 (-4,63%) 

Bitcoin U$31.196,00 (-5,30%) 

 

 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% 



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. 

 

 


