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NOTÍCIAS ECONÔMICAS: 25 JANEIRO 2021 
 

Curso técnico cresce com desemprego e pandemia 
O Estado de S. Paulo 

Rápidos e relativamente baratos, ensinos técnico e profissionalizante, 

além de cursos livres, têm registrado aumento de procura na pandemia. Em 

geral, os interessados são jovens em busca do primeiro emprego e trabalhadores 

à procura de recolocação.  

A pandemia, e a pressão do desemprego trazido por ela, tem 

movimentado o mercado de ensino profissionalizante e técnico no Brasil, além 

do segmento dos chamados “cursos livres”, aqueles não regulados. Com o País 

somando 14 milhões de desempregados, o número de matrículas nesse tipo de 

ensino deu um salto diante da necessidade de se recolocar ou de ingressar no 

mercado de trabalho. Hoje, apenas 10% dos alunos que terminam o ensino 

médio no Brasil saem de cursos técnicos, porcentual muito abaixo da média dos 

países desenvolvidos. E a estimativa é que existam no Brasil mais de cinco mil 

escolas técnicas formais, sendo que 95% com menos de mil alunos – o que 

dificulta o cálculo da dimensão real desse segmento. 

“São cursos rápidos, práticos, com baixo valor de investimento e que em 

pouco tempo oferecem o diploma ao profissional”, comenta a diretora da Escolas 

Argos, Mariana Carbone. Criada há quatro anos, a Argos formou mais de 170 

mil alunos. No ano passado, as matrículas subiram 33%. “O crescimento desse 

segmento é uma tendência. O mercado vai aumentar ainda mais e a oferta de 

cursos livres profissionalizantes, seguindo a tendência da educação online”, 

explica o presidente da consultoria em educação Hoper, William Klein. 

Maior complexo privado de educação profissional da América Latina, o 

Senai registrou no ano passado um aumento de 64% nas matrículas em cursos 

a distância em comparação com 2019. Até novembro foram 1,189 milhão de 

matrículas, respondendo por 61% do total.  

A procura chegou também às chamadas “Edtechs”, como foram batizadas 

as startups do setor de educação, como a Descomplica, que recentemente 

lançou uma nova vertente de negócios voltada para os cursos livres e tem 
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observado aumento da demanda em saúde, tecnologia da informação, direito, 

proteção de dados e empreendedorismo digital. Em 2021, estão programados 

12 cursos, número que vai crescer para 30 em 2022. “Os cursos livres, por serem 

mais ágeis e atualizados, ajudam a formar profissionais e colaboram muito”, 

afirma o diretor da Descomplica, Francisco Borges. 

 

Estados e municípios burlam a lei e dão reajuste a servidores 
O Estado de S. Paulo 

Apesar da proibição prevista na Lei Complementar 173, que garantiu 

socorro aos Estados e municípios durante a pandemia, governadores e prefeitos 

estão dando reajuste salarial a servidores. As justificativas são as mais variadas 

e usam exceções que estariam na legislação. A própria União abriu edital para 

a contratação de 3 mil policiais federais e rodoviários.  Prefeituras de Manaus e 

São Paulo já contratam aumento de salários para prefeitos, vereadores e 

secretários a partir de 2022 e pelo menos 7 Estados deram reajustes ou abriram 

caminho para aumentos ao funcionalismo neste ano apesar da restrição legal 

Enquanto Manaus agonizava com a piora da pandemia e a falta de 

oxigênio nos hospitais, a Câmara de Vereadores se reuniu em sessão 

extraordinária para aprovar projetos que aumentaram os salários de vereadores, 

prefeito, vice-prefeito, secretários. A partir de 1.º de janeiro de 2022, o salário do 

prefeito de Manaus subiu de R$ 18 mil para R$ 27 mil, e o dos vereadores, de 

R$ 15 mil para R$ 18,9 mil. A Câmara de Vereadores de São Paulo também 

aprovou em segundo turno um aumento médio de 46,6% para os salários do 

prefeito, Bruno Covas (PSDB), do vice e dos secretários da capital. A 

promulgação da lei foi publicada, com o reajuste no salário de Covas de R$ 

24.175,55 para R$ 35.462,00, a partir de 2022. 

A Lei Complementar 173, que socorreu aos Estados e municípios durante 

a pandemia, congelou salários de servidores federais, estaduais e municipais e 

vetou aumento de gastos de pessoal até dezembro de 2021. Este foi um 

movimento do ministro Paulo Guedes para evitar que o dinheiro repassado ao 

combate à covid-19 se transformasse em aumento de salários em ano de 

eleições e de pandemia. O ministro destaca a economia de R$ 132 bilhões obtida 

com a medida. Mas, a regra tem sido desfigurada para abrir caminho a aumentos 
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de gastos obrigatórios e permanentes. O crescimento dos gastos com pessoal 

compromete as finanças dos governos regionais. Porém, os arranjos políticos 

mostram uma disposição diferente. Embora os casos se concentrem em Estados 

e municípios, nem mesmo a União escapa das brechas: o Executivo federal abriu 

edital para 3 mil vagas na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal. 

 

Fundação do Canadá deve assumir Iguá até fevereiro 
Broadcast 

A oferta do fundo de pensão Canada Pension Plan Investment Board 

(CPPIB) pela Iguá Saneamento está encaminhada. A ideia é terminar até 

fevereiro, dado que as partes permanecem ajustando os detalhes finais para 

assinatura do acordo, explicou uma segunda fonte - ambas diretamente 

envolvidas na negociação. O CPPIB fez uma proposta de valor total na ordem 

de R$ 1,2 bilhão, dos quais R$ 500 milhões para capitalização da Iguá e R$ 700 

milhões para aquisição das ações do Bradesco e do fundo Cyan na empresa. 

Juntos, estes acionistas detêm entre 35% e 40% da companhia, contando 

participações diretas e indiretas. Para prosperar, a oferta do CPPIB tem como 

condicionante o aceite de todas as partes. A sinalização foi positiva, mas a 

assinatura está aguardando o detalhamento dos termos. Se confirmada, a Iguá 

deverá abandonar, ao menos neste momento, a oferta inicial de ações (IPO) 

iniciada no último trimestre de 2020. Para a Iguá, é a chance de levantar recursos 

sem ter que lidar com as incertezas inerentes a um IPO e ainda receber no 

quadro societário o CPPIB, um acionista com governança corporativa 

reconhecida. Por sua vez, Cyan e Bradesco já estavam à procura de meios de 

realizar o desinvestimento e apurar ganhos de capital. 

 

Pandemia e Risco para Economia Mundial 
Broadcast 

A propagação de novas doenças infecciosas, como a covid19, é o fator 

de maior risco para a economia mundial, na opinião de 58% dos 650 

especialistas e tomadores de decisão ouvidos no 16ª do Relatório de Riscos 

Globais 2021, produzido pelo Fórum Econômico Mundial. Conforme o relato, a 
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proliferação de doenças como a que causou a atual pandemia pode abalar a 

estabilidade geopolítica e agravar a desigualdade social nos próximos dois anos. 

O relatório é preparado em parceria com a consultoria de riscos Marsh 

McLennan, a seguradora Zurich e as universidades de Oxford, Cingapura e 

Pensilvânia, o que contribui para a abrangência global da enquete. Dos 

entrevistados, 53% citaram os riscos de colapso da infraestrutura de Tecnologia 

da Informação para o médio prazo (três a cinco anos). Eventos climáticos 

extremos também estiveram entre as preocupações apontadas para os próximos 

dois anos, para 52,7% dos ouvidos.  

 

Sky e fornecimento de Energia Renovável  
Broadcast 

A operadora de TV paga via satélite Sky acertou um acordo de longo 

prazo com a GDSolar para fornecimento de energia solar para seus centros de 

transmissão Jaguariúna e em Santana do Parnaíba, no Estado de São Paulo. O 

contrato tem prazo de 10 anos e será atendido por meio de uma usina 

fotovoltaica dedicada de 7 MW, a ser construída em Andradina (SP). Com o 

acordo, a partir de 2022, 100% das necessidades energéticas dos centros de 

transmissão e 93% das necessidades energéticas totais da Sky serão atendidos 

por geração de energia limpa. A iniciativa colabora para o objetivo da operadora 

de zerar as emissões de carbono até 2030. 

Segundo a Sky, o principal objetivo da companhia com a iniciativa não é 

economizar com o custo de energia, mas avançar em ações de sustentabilidade. 

No entanto, a companhia admite que espera um ganho com a maior 

previsibilidade da linha de despesas com eletricidade, já que o contrato é 

reajustado pela inflação. Por ora, os centros de operação são atendidos pelas 

distribuidoras de energia locais, sujeitando-se aos reajustes não previsíveis das 

concessionárias. 
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BR Distribuidora nas Nuvens 
Broadcast 

A BR Distribuidora acaba de completar a migração de seus sistemas para 

o serviço de nuvem da Amazon Web Services (AWS). O processo, conduzido 

pela AWS, SAP e Accenture, pretende dar maior segurança, rapidez para as 

operações da empresa. Todo o ambiente estava hospedado em servidores 

pertencentes à BR, mas fisicamente instalados dentro de sua ex-controladora, a 

Petrobras.  O processo de aquisição, instalação e configuração de máquinas, 

que levava muitos meses para ser executado, é realizado agora em poucas 

horas, garante a empresa. A BR diz que está conseguindo testar novos modelos 

de negócio mais facilmente. 

 

Swiss Re cresce em seguro rural com nova estratégia 
Broadcast 

A Swiss Re Corporate Solutions (SRCS) começa a colher frutos da 

estratégia de profissionalizar a equipe para crescer em seguro rural. Há um ano 

contratou Glaucio Toyama, que por quase uma década ocupou posições de 

liderança ligadas ao setor agrícola no Grupo Segurador Banco do Brasil e 

Mapfre. Com ele à frente da diretoria de Agronegócios, a seguradora viu crescer 

em 21,8% o volume vendido de apólices de seguro rural, para R$ 169,63 

milhões, de janeiro a novembro. Além da modalidade agrícola, que teve avanço 

de 17,6%, a contratação de seguros voltados à pecuária também impulsionou os 

negócios, conta Toyama. Até o fim deste ano, 2.300 corretores da Bradesco 

Seguros, que detém 40% de participação na Swiss Re Corporate Solutions no 

Brasil, terão sido treinados. “Em 2020 preparamos o terreno para corretores 

saberem sobre nossos produtos. A quantidade de agentes que entende de 

seguro agrícola no País é pequena”. No ranking do Atlas de Seguro Rural, a 

empresa ocupa a sétima posição em prêmio contratado para a cultura de soja, a 

que concentra maior área segurada no País. O plano da seguradora prevê, 

ainda, ampliação e aprimoramento do portfólio. Em 2020, além de seguro 

agrícola, ofertou produtos para proteção da pecuária bovina e leiteira e da 

suinocultura. Em 2021, quer levar novos produtos para grandes produtores de 

grãos e proteína animal, além dos setores sucroalcooleiro e de café. 
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A avaliação é de que em 2021 as vendas seguirão aquecidas, com 

produtores capitalizados e expectativa de maior subvenção do governo ao 

seguro rural em 2021. Para ganhar mercado, a Swiss Re Corporate Solutions vai 

redistribuir seus corretores, hoje centrados em Mato Grosso do Sul, São Paulo 

e Sul do País, para os demais Estados do Centro-oeste, mais Triângulo Mineiro 

e a região do Matopiba, que reúne Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. 

 

Avanço no mercado de “Silos-bolsa” 
Broadcast 

Avançar no Centro-oeste e no Matopiba também está nos planos da Silox, 

unidade de silos-bolsa do grupo Nortène. A empresa espera aumentar em 30% 

as vendas do produto no Brasil em 2021, para 35 mil unidades, com foco nos 

grandes produtores de grãos, distribuidores, cooperativas e tradings. Samir 

Chad, diretor comercial do Grupo Nortène, diz que os equipamentos portáteis, 

com capacidade de 200 até 335 toneladas, são uma alternativa à defasagem dos 

silos metálicos no País, hoje de 30%. “A demanda por armazenagem em silo-

bolsa tende a ser cada vez maior, pois a produção é crescente.” 

 

Expansão do Mercado Árabe 
Broadcast 

Os países da Liga Árabe receberam no ano passado 16% mais produtos 

do agronegócio brasileiro, ou 20,35 milhões de toneladas. Levantamento da 

Câmara de Comércio Árabe-brasileira, antecipado à coluna, mostra que, dos 10 

principais produtos enviados ao bloco, seis eram do agro. De açúcar, o volume 

cresceu 33% ante 2019, e o de soja, 71%. 

Rubens Hannun, presidente da Câmara, diz que o bloco sempre foi um 

importante consumidor dos produtos nacionais, mas com a covid-19 as compras 

aumentaram, até porque concorrentes do País tiveram interrupções na cadeia 

de suprimento. “O Brasil conseguiu manter o fluxo, e as exportações do 

agronegócio cresceram. Acreditamos que isso continue em 2021.” Compõem a 

Liga Árabe 22 países do Oriente Médio e do norte da África. 
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BRF e segurança de Alimentos 
Broadcast 

A BRF vai investir nos próximos três anos cerca de R$ 45 milhões na 

capacitação de seus 31 laboratórios, que monitoram e atestam a qualidade dos 

produtos da companhia. O valor será distribuído entre projetos de tecnologia, 

ampliação da capacidade de análise e modernização da infraestrutura. 

Atualmente, os laboratórios realizam quase 4 milhões de análises por ano. São 

28 unidades no Brasil, duas na Turquia e uma nos Emirados Árabes. A empresa 

quer ser referência em segurança de alimentos. 

 

Tributação dos Créditos de Descarbonização 
Broadcast 

O setor sucroenergético está otimista com a eleição para a presidência da 

Câmara dos Deputados, no próximo dia 1º. “Os dois principais candidatos são 

de Estados produtores de cana e conhecem o setor”, diz André Rocha, 

presidente do Fórum Nacional Sucroenergético. No Congresso, o setor trabalha 

pela aprovação da Medida Provisória sobre a tributação dos Créditos de 

Descarbonização, os CBIOS, e para que as distribuidoras de combustíveis não 

tenham vantagem na cobrança de Pis/cofins quando adquirirem etanol 

importado. 

 

‘Alta do dólar fez brasileiro repatriar valores e a entrada de 
estrangeiros’’ 
O Estado de S. Paulo 

Impedidos de viajar ao exterior, com o dólar nas alturas e muitas vezes 

precisando de dinheiro, o brasileiro tornou-se vendedor, em vez de ocupar a 

tradicional posição de comprador de moeda estrangeira. Foi assim que muitas 

casas de câmbio no Brasil atuaram no primeiro momento da pandemia, enquanto 

pensavam em novos segmentos para buscar receitas. O Grupo Travelex, que no 

Brasil conta com cerca de 120 lojas, quase todas em shoppings, teve que lidar 

com essa situação, conta a presidente da companhia, Ana Tena. Além da 

corretora, o grupo também é formado pelo banco de câmbio Travelex Bank. 
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• Como o Travelex se reinventou na pandemia quando as viagens 
internacionais pararam de acontecer? 

Neste período de pandemia, o Travelex Bank conquistou maior relevância 

em termos de participação no resultado da empresa. Por ter uma carteira ampla 

de clientes de diversos segmentos, incluindo pessoa física, as operações do 

banco tiveram um impacto negativo menor, impulsionado, principalmente, por 

setores como o agronegócio. Na corretora, quando as economias fecharam, a 

nossa venda de moeda parou, mas as pessoas que tinham dólares em casa e 

ficaram sem liquidez nos procuraram e nós recompramos esses valores. 

• Qual foi a principal mudança no fluxo de compra e venda de moeda? 

Percebemos um movimento em relação à aquisição do dólar em papel moeda 

como ativo financeiro, que se tornou mais rentável se comparado aos 

investimentos em renda fixa. Além disso, passamos a incentivar o planejamento 

financeiro do nosso cliente, por meio de campanhas que destacam este benefício 

em cada um de nossos produtos, como por exemplo o Câmbio Programado, que 

é uma aquisição de moeda programada, por meio do pagamento de boletos 

mensais com valores pré-definidos em reais. Recentemente, também realizamos 

uma campanha de cartão pré-pago temático, incentivando o nosso cliente a se 

planejar financeiramente para quando puder fazer a viagem dos sonhos, assim 

que a crise for amenizada, principalmente agora, com a aprovação da campanha 

de imunização. 

• Por que as remessas estão aumentando? Acredito que o principal 

fator esteja relacionado à valorização histórica do dólar vista em 2020. Essa 

valorização nos mostrou dois movimentos: a repatriação de valores de 

brasileiros e a entrada de capital de estrangeiros. O Travelex Bank observou um 

aumento de 141% na repatriação de recursos de pessoa física com a alta do 

dólar. 

 

 



MERCADOS E ÍNDICES SELECIONADOS 
 

DADOS DEMOGRÁFICOS 
 INDICADOR/REGIÃO 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 
INDICADOR/REGIÃO 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 
INDICADOR/REGIÃO 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 
INDICADOR/REGIÃO 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 
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

Abertura 73.880 - - 2020 
Fechamento 22.788     2020 
Saldo 51.082 - - 2020 
     

COTAÇÃO/ÍNDICE          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  

 
INDICADOR/REGIÃO                                                         INFLAÇÃO 

Meta do Brasil 2020                                                                      4,00 
IPCA Brasil em 12/2020 
Acumulado no Ano  4,52  
IPCA RMF em 12/2020    
Acumulado no Ano  5,74  

Fonte: Bacen, IBGE, IPECE. Elaboração Sedet. 


