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NOTÍCIAS ECONÔMICAS: 27 JANEIRO 2021 
 

Ata do Copom leva bancos a antecipar início de alta da Selic 
O Estado de S. Paulo 

O teor da ata da última reunião do Copom do Banco Central levou alguns 

bancos a rever suas projeções e apostar em alta da Selic já na próxima reunião 

do colegiado, marcada para 16 e 17 de março. Segundo a ata, parte dos 

integrantes do Copom já considerava a necessidade de mexer na Selic por 

fatores como a elevação da inflação. Sem consenso, porém, a decisão foi 

esperar a divulgação de novos indicadores, mas o BC tirou do comunicado a 

expressão “forward guidance” (prescrição futura), que funcionava como uma 

“barreira técnica” para a alta de juros. 

“A ata do Copom elimina possíveis dúvidas sobre o senso de urgência das 

autoridades. Ela mostra que as autoridades consideraram um aumento de juros 

na reunião, e se comprometem com uma elevação em março”, diz relatório do 

Itaú Unibanco. O banco espera que o ciclo comece com alta de 0,25 ponto 

porcentual, seguido por dois movimentos de 0,50 ponto e um final de 0,25 ponto, 

o que levaria a taxa Selic a 3,50% no fim do ano.  

O tom adotado pelo BC na ata também fez com que o Credit Suisse 

antecipasse a previsão do início de alta da Selic de junho para março. A 

instituição segue projetando que a taxa básica encerrará o ano em 4,5%. Seriam 

cinco altas consecutivas de 50 pontos-base. 

“Ficamos surpresos com a discussão da possibilidade de iniciar o 

processo de aperto na mesma reunião em que o ‘forward guidance’ foi retirado”, 

destaca o relatório do Credit. Ao comentar sobre o discurso usado pelo BC de 

que os choques de inflação atuais são temporários, o Credit avalia que eles são 

“menos temporários” do que o Copom argumenta, “uma vez que a depreciação 

da taxa de câmbio e o aumento dos preços das commodities tiveram um impacto 

muito mais forte sobre os preços ao produtor do que o esperado”. 

Já a XP Investimentos classificou como consistente um cenário de alta da 

Selic a partir de maio. A ressalva feita pela corretora, em comentário assinado 

por seu economista-chefe, Caio Megale, é de que, em caso de surpresa positiva 
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na atividade econômica ou sinais de deterioração do quadro fiscal, com mais 

gastos do governo, a Selic pode começar a subir já na próxima reunião, em 

março. Esse não é, porém, o cenário mais provável na avaliação da XP, que 

prevê um quadro fiscal inalterado nos próximos meses, com desaceleração 

econômica no início de ano acompanhada por ociosidade no mercado de 

trabalho ao longo de 2021.  

 

Distribuidora de remédios Elfa, do Pátria, retoma IPO 
Broadcast 

A distribuidora de medicamentos Elfa, controlada pelo fundo de private 

equity Pátria, está preparando seu retorno para a fila de ofertas iniciais de ações 

(IPOS, na sigla em inglês) na B3. A empresa chegou a fazer o pedido na 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em agosto do ano passado, mas retirou 

seu prospecto dois meses depois, dando a entender que tinha desistido do 

processo. A leitura, no entanto, foi equivocada. A empresa estava prestes a 

fechar a aquisição da distribuidora de medicamentos Dupatri, por R$ 185 

milhões. Com o tamanho da compra, a Elfa teve de escolher entre seguir com o 

IPO ou com a aquisição. Concluída a transação, será necessário agora atualizar 

o prospecto e fazer um novo protocolo na CVM. A ideia é realizar o IPO ainda no 

primeiro semestre deste ano. Procurado, o Pátria não comentou. » Mercado. A 

Elfa atua na distribuição de remédios de alta complexidade e produtos médicos 

de mais de 400 fabricantes, sendo a segunda maior empresa nesse segmento 

em comercialização para hospitais públicos e privados, segundo dados do 

prospecto. Ao todo, possui 20 centros de distribuição. Em 2019, teve receita 

líquida de R$ 1,8 bilhão e lucro líquido de R$ 39,6 milhões. 

 

Negócios de Fibra ótica da Oi 
Broadcast 

A oferta vinculante encaminhada pelo fundo de investimentos em 

participações (FIP) Economia Real, sob gestão do banco BTG Pactual, para a 

Infraco, unidade de negócios de fibra ótica da Oi, inclui um acordo de acionistas 

com esboço do futuro conselho de administração da companhia. A iniciativa de 

embutir esse desenho na oferta faz parte da estratégia do banco para acelerar o 
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fechamento da aquisição caso saia vencedor do leilão da Infraco, que também 

tem na disputa o fundo Digital Colony. 

Segundo fontes, a proposta é estruturar um conselho de administração 

com nove membros, dos quais quatro indicações partirão da Oi e cinco do FIP 

do BTG, que seria o sócio majoritário do negócio, com 51% de participação. Para 

a presidência do colegiado está previsto o sócio e líder de negócios digitais do 

BTG, Amos Genish, que já presidiu a Telefônica Brasil (dona da Vivo) e a 

Telecom Itália (dona da TIM). O gestor do FIP, Renato Mazzola, também 

ocuparia um assento. Os nomes para compor a direção também já estão no 

radar, segundo fontes. O plano de recuperação judicial da Oi prevê a venda de 

uma fatia entre 25% e 51% da Infraco, tendo como ponto de partida o valor 

mínimo de R$ 20 bilhões para 100% da empresa. 

 

Negócios na XP 
Broadcast 

Um dos 20 maiores escritórios credenciados à XP Investimentos, a Valor 

Investimentos acertou a aquisição da Vértice Investimentos, também ligada à 

maior corretora do País. Sediada em Vitória, no Espírito Santo, a Valor tem R$ 

5,5 bilhões sob custódia e, com a compra da Vértice, passa a ter R$ 5,8 bilhões. 

O valor da operação não foi revelado. 

 

Mercado de Canabidiol 
Broadcast 

A Hempmeds, subsidiária da norte-americana Medical Marijuana, 

registrou uma alta de 14% nas receitas no Brasil em 2020. Apesar do ritmo do 

avanço menor do que no passado, o número é visto como positivo em tempos 

de crise e no momento em que há mais concorrentes. A empresa foi a primeira 

autorizada pela Anvisa a importar produtos à base de canabidiol. A partir de 

2018, viu o mercado se expandir de aproximadamente seis empresas para cerca 

de 50. 

Uma medida da Anvisa aprovada há um ano aumentou o tempo de 

validade das autorizações para importação de produtos à base de canabidiol que 
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tenham fins terapêuticos e facilitou processos burocráticos. Para o diretor-geral 

da unidade local da empresa, Matheus Patelli, essa mudança ajudou a aumentar 

o número de unidades comercializadas para o Brasil. A Hempmeds registrou um 

aumento de 34,5% no número de pedidos dos produtos de Cannabis medicinal 

para o Brasil em 2020, em comparação com 2019.  O mercado brasileiro é visto 

com um grande potencial de crescimento pelas empresas do setor. Estima-se 

que de 500 mil médicos no País apenas 0,02% prescrevam medicamentos do 

tipo. 

 

Financiamento de Energias Alternativas 
Broadcast 

O presidente da Essentia Energia e ex-pátria Investimentos, Adriano 

Vignoli está deixando o cargo para se juntar à Bocaina Capital, gestora do ex-

presidente da gestora do Santander, Miguel Ferreira. Vignoli chegará na posição 

de senior advisor com o desafio de procurar ativos do setor de energia com valor 

de até R$ 1 bilhão. No foco estão parques solares e eólicos e desenvolvimento 

de projetos greenfield (totalmente novos). A Bocaina Capital faz gestão de ativos 

alternativos, com foco em infraestrutura, imobiliário e crédito estruturado. 

 

Tecnologia no campo, ainda um desafio 
O Estado de S. Paulo 

Carência de infraestrutura pública para levar energia até o produtor, 

inexistência de sinal ou ocorrência de obstáculos à sua propagação, gargalos 

para o acesso a diferentes tecnologias, entre outros fatores, tornam a agricultura 

brasileira menos produtiva do que poderia e tendem a condenar boa parte dos 

produtores rurais à condição econômica em que vivem, impedindo a melhora de 

suas condições de vida. 

A internet não chega a mais de 70% das propriedades rurais, de acordo 

com o Atlas do Espaço Rural Brasileiro editado pelo IBGE. De acordo com 

pesquisa da Mckinsey & Company, apenas 23% dos agricultores brasileiros têm 

acesso à rede mundial de computadores. Com o uso de outros meios, uma fatia 

bem mais expressiva, de 57,5% dos produtores rurais, tem acesso à rede social. 

São índices muito baixos se comparados com os observados no meio urbano, 



5 
 

onde praticamente qualquer criança opera equipamentos com acesso à internet 

e às redes sociais. 

Embora o estudo do IBGE mostre que, em 2017, 83% dos 

estabelecimentos agropecuários tinham acesso à rede de energia elétrica, 

resultado 22% maior do que o de 2006, a reportagem mostra casos em que a 

falta de eletricidade inviabiliza a modernização das propriedades. Irrigação, 

refrigeração e outros processos tornam-se inviáveis sem energia elétrica. A falta 

de informações ou de troca de conhecimentos propiciada pela internet dificulta a 

disseminação de métodos mais eficientes, medidas profiláticas eficazes ou 

melhor conhecimento do mercado. 

Políticas do governo ainda não foram suficientes para fazer os pequenos 

produtores adotarem a tecnologia que hoje é empregada pelos grandes. 

“Integrar na agricultura moderna os milhões de produtores que ainda estão à 

margem” é um desafio a vencer, disse Eliseu Roberto de Andrade, considerado 

“pai da Embrapa”, instituição pública responsável por boa parte da 

transformação pela qual a agropecuária brasileira passou nos últimos anos. Com 

o apoio da Embrapa e baseada em tecnologia, ela conquistou mercados no 

exterior. 

 

FMI eleva as projeções para a economia do País 
Folha de São Paulo 

A economia brasileira crescerá 3,6% neste ano e 2,6% no próximo, 

segundo as novas projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI). Apesar do 

cenário de muita incerteza, as novas estimativas são mais otimistas que as 

divulgadas em outubro, na época da grande assembleia anual de ministros, 

celebrada virtualmente por causa da pandemia, assim como vem sendo, nesta 

semana, a reunião do Fórum Econômico Mundial. 

Pelas estimativas publicadas há três meses, o PIB do Brasil aumentaria 

2,8% em 2021 e 2,3% em 2022. Também foi revisto o crescimento estimado para 

o produto global neste ano, de 5,2% para 5,5%. A taxa projetada para o ano 

seguinte foi mantida em 4,2%. 

A melhora das projeções decorre da expectativa de condições 

econômicas mais favoráveis,  no segundo semestre, propiciadas pela vacinação 



6 
 

e por novas medidas de estímulo em algumas grandes economias. Mas as boas 

expectativas associadas à vacinação têm sido contrabalançadas pelo 

surgimento de novas ondas de covid-19 e de novas variantes do vírus, segundo 

o relatório apresentado pela economista-chefe do FMI, Gita Gopinath. 

A difusão da vacina é apontada, em várias passagens do relatório, como 

condição essencial para a retomada segura das atividades econômicas. No 

Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também vinculou vacinação e 

reativação da economia, numa declaração contrastante com manifestações do 

presidente Jair Bolsonaro. 

Participando de uma sessão do Fórum Econômico Mundial, a diretora-

geral do Fundo, Kristalina Georgieva, indicou o monitoramento de três pontos 

principais em 2021. O primeiro será a corrida entre o coronavírus e as vacinas 

disponíveis para conter o contágio. O segundo será o conjunto de soluções 

encontradas pelos formuladores de políticas para continuar apoiando a 

economia. O terceiro será o avanço da cooperação global. O apoio à economia 

terá de incluir, segundo Georgieva, atenção aos jovens e aos trabalhadores. A 

atualização da Perspectiva Econômica Mundial, divulgada em Washington, 

chama atenção para os piores legados da pandemia – desigualdade crescente, 

maior número de pessoas em pobreza absoluta, retrocesso na formação de 

capital humano e menor crescimento de produtividade.  

Em 2020 a economia global encolheu 3,5%, segundo a nova estimativa, 

mais favorável que a de outubro (ganho de 0,9 ponto porcentual). A recuperação 

no segundo semestre, agora reavaliada, foi mais intensa do que se calculou em 

outubro A retração da economia brasileira, 4,5% segundo o relatório recém-

publicado, é a mesma estimada há três meses. 

 Os autores do trabalho assumiram como pressupostos a disponibilidade 

ampla de vacinas, até o meio do ano, em economias avançadas e em algumas 

emergentes. Essa condição se estenderá à maioria dos países até o segundo 

semestre de 2022, de acordo com o cenário básico. Esse quadro inclui também 

a possibilidade de lockdowns, isto é, de restrições severas à circulação, para 

conter a transmissão de variantes novas, antes de generalizarse a vacinação. 

Medidas fiscais de apoio à recuperação econômica serão mantidas em 

países avançados, como já se anunciou nos EUA, no Japão e na União 
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Europeia. Em outros países será a busca do reequilíbrio orçamentário, com 

menores gastos e maior arrecadação. Os grandes bancos centrais devem 

manter juros estimulantes até o fim de 2022. No Brasil, economistas do mercado 

projetam aumento dos juros básicos nos próximos meses, por causa das 

incertezas fiscais e do risco de pressões inflacionárias apontado em recente nota 

do Banco Central. 

Os economistas do FMI ressaltam a importância da cooperação 

internacional para a recuperação econômica, defendem atenção especial a 

jovens, mulheres e trabalhadores informais e pregam políticas voltadas para a 

construção de uma economia mais verde. 

 

 



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. 


