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NOTÍCIAS S ECONÔMICAS: 29 JANEIRO 2021 
 

Nubank recebe aporte de US$ 400 milhões e ultrapassa o valor 
de mercado do Banco do Brasil 
Broadcast 

O Nubank anunciou ontem que recebeu um novo aporte de US$ 400 

milhões, que fez a empresa atingir a avaliação de US$ 25 bilhões. Com o feito, 

a fintech se tornou a quarta instituição financeira mais valiosa da América Latina, 

ultrapassando grandes bancos listados na Bolsa brasileira, como o Banco do 

Brasil. Com a nova avaliação de US$ 25 bilhões (cerca de R$ 138 bilhões), o 

Nubank ultrapassou o valor de mercado do Banco do Brasil, que é listado na 

Bolsa e ontem valia R$ 99,1 bilhões. Agora, a empresa corre atrás do Santander 

Brasil (R$ 153,4 bilhões), Bradesco (R$ 210 bilhões) e Itaú (R$ 267 bilhões). A 

fintech também ultrapassou outras grandes empresas do setor financeiro como 

XP, Stone e BTG. 

Esse investimento pode ser a última captação do Nubank: o Broadcast 

apurou que a empresa começou a dar os primeiros passos para realizar a 

esperada oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A companhia 

deve escolher os Estados Unidos para listar suas ações. A rodada anunciada 

ontem foi liderada pelo fundo GIC, de Singapura, e teve participação de Whale 

Rock e Invesco. Além disso, estavam no aporte investidores que já apostaram 

no Nubank, como Tencent, Dragoneer, Ribbit Capital e Sequoia. A GIC tem em 

seu portfólio empresas como a Locaweb e a Sankhya, fornecedora mineira de 

sistemas de gestão empresarial.  

Ao anunciar o aporte, o Nubank disse  que chegou ao número de 34 

milhões de clientes, quase o triplo do que tinha em 2019, ano em que atingiu 

avaliação de US$ 10 bilhões. 

Agora, com os novos recursos, o plano é reforçar a expansão 

internacional — o Nubank já atua no México e na Colômbia. “Não é apenas no 

Brasil que as pessoas sofrem com serviços financeiros burocráticos. Com esta 

nova rodada, seremos capazes de acelerar e escalar nossas operações no 

México e na Colômbia e liberar ainda mais pessoas das complexidades 
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financeiras”, disse em nota David Vélez, fundador e presidente executivo do 

Nubank. 

No ano passado, a empresa levantou US$ 300 milhões — especulou-se 

de que se tratava de uma rodada de investimentos, mas a movimentação foi  

uma operação de débito conversível. O Nubank fez isso para atravessar os 

estágios iniciais da pandemia. Assim, a última rodada de investimentos da 

companhia foi a de junho de 2019, quando levantou outros US$ 400 milhões. 

Para Gilberto Sarfati, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo 

(FGV-SP), o avanço do Nubank é positivo para os clientes brasileiros. “O 

crescimento do Nubank traz ainda mais competição em um setor que até então 

era concentrado em grandes bancos. É um incentivo de inovação ao segmento 

financeiro e um desafio para os bancos tradicionais”. 

O novo aporte também reforça o aquecimento vivido pelas fintechs desde 

o ano passado. Em 2020, empresas do setor receberam investimentos que 

somaram US$ 1,9 bilhão. Nos últimos 7 anos, o Nubank levantou ao todo US$ 

1,2 bilhão em investimentos. Ao longo do último ano, o Nubank tem investido em 

aquisições para expandir seus negócios: a fintech comprou a consultoria 

Plataformatec, especializada em engenharia de software, a Cognitect, empresa 

de engenharia de software americana e a Easynvest, corretora com mais de 1,5 

milhão de clientes. A quantidade de serviços também cresceu, com o lançamento 

de um cartão de débito virtual para compras online e de um seguro de vida com 

mensalidade média de R$ 9. 

 

Investimento externo recua 
Broadcast 
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Em um ambiente de incertezas sobre o futuro do Brasil, na esteira da 

pandemia do novo coronavírus, os Investimentos Diretos no País (IDP) somaram 

US$ 34,2 bilhões em 2020, informou o Banco Central, ontem. O resultado é 

50,61% inferior aos US$ 69,2 bilhões registrados em 2019. Também é o pior 

desde 2009. 

A marca ainda ficou abaixo das estimativas apuradas pelo Projeções 

Broadcast para o ano, que iam de US$ 35 bilhões a US$ 50 bilhões. Pelos 

cálculos do Banco Central, o IDP de 2020 indicaria entrada de US$ 36 bilhões. 

A forte queda do IDP em 2020 é resultado direto da pandemia, que afetou os 

fluxos de investimentos em todo o mundo. No caso específico do Brasil, a 

fragilidade fiscal e limitações de infraestrutura também costumam ser apontadas 

como fatores negativos para a atração de investimentos. 

Em setembro, em discurso na ONU, o presidente Bolsonaro disse que os 

investimentos diretos no País aumentaram no primeiro semestre deste ano na 

comparação com o mesmo período de 2019. “Isso comprova a confiança do 

mundo em nosso governo”, afirmou a outros líderes mundiais. Os números do 

próprio BC, no entanto, o desmentem. O Brasil registrou no primeiro semestre 

de 2020 um total de US$ 25,3 bilhões de IDP, valor inferior aos US$ 32,2 bilhões 

registrados no primeiro semestre do ano passado. 

No mês passado, o ingresso de investimentos estrangeiros destinados ao 

setor produtivo somou US$ 739 milhões. O resultado de dezembro também ficou 

fora das estimativas apuradas pelo Projeções Broadcast, que iam de US$ 1,70 

bilhão a US$ 3,72 bilhões. A estimativa do BC também era bem maior, de 

ingresso de US$ 2,6 bilhões em dezembro. 

O Brasil registrou déficit em transações correntes de US$ 12,517 bilhões 

em 2020. Com a pandemia, o Brasil viu as importações de produtos caírem, 

enquanto as exportações se mantiveram em níveis elevados, puxadas pela 

venda de alimentos para outros países. A projeção do BC era de que o déficit 

em transações correntes – que traduz as relações comerciais (exportações e 

importações), de serviços e de rendas com outros países – somasse US$ 7 

bilhões em 2020. O resultado de transações correntes, é formado pela balança 

comercial (comércio de produtos entre o Brasil e outros países), pelos serviços 
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(adquiridos por brasileiros no exterior) e pelas rendas (remessas de juros, lucros 

e dividendos para o exterior). 

 

Davos debate economia verde e Amazônia 
O Estado de S. Paulo 

Ainda que a covid-19 tenha chacoalhado o mundo para os impactos 

ambientais e a importância de um novo recomeço, uma economia verde depende 

da atuação em conjunto dos setores privado e público. A mensagem esteve no 

centro dos debates do terceiro dia do Fórum Econômico Mundial de Davos, que 

acontece no formato virtual por conta da pandemia. 

No Brasil, não é diferente. A despeito de o governo Bolsonaro ser 

questionado pela ausência de políticas em prol do meio ambiente, o trabalho 

conjunto do setor privado e público também é visto como a saída para proteger 

a Amazônia. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que assumiu o 

posto de interlocutor ambiental em uma atuação defensiva do governo quando o 

assunto é Amazônia. Em meio a críticas de investidores e líderes internacionais, 

Mourão aproveitou a plateia global de Davos para cobrar apoio externo. Mourão 

participou da versão virtual do encontro, representando o presidente Bolsonaro, 

e disse que os investimentos internacionais são fundamentais para iniciativas 

prosperarem na Amazônia.  

Na esteira da fala de Mourão, o presidente da Natura &Co, Roberto 

Marques, também defendeu a atuação combinada entre empresas e governos 

como um passo crucial. A empresa atua na Amazônia há mais de 20 anos em 

conjunto com comunidades locais, preservando a região. “Nós precisamos do 

setor público e privado trabalhando juntos. É crucial que companhias e governos 

sejam capazes de atuar em conjunto para alcançar objetivos como emissões 

líquidas zero de gases de efeito estufa”, disse ele, em painel, realizado nesta 

tarde. 

O alerta foi do cosmético à moda. O presidente da grife italiana Gucci, 

Marco Bizzarri, afirmou que a pandemia reforçou essa necessidade. 

“Precisamos trabalhar juntos”, enfatizou, referindo-se a empresas e governos. 
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Residências podem ter ‘selo sustentável’ 
Folha de São Paulo 

O Green Building Council Brasil (GBC) criou a certificação de interior 

residencial, programa para moradias que têm estrutura, móveis e equipamentos 

sustentáveis. A entidade representa o World GBC no País, ONG composta por 

cerca de 70 núcleos em todo o mundo. À frente da organização especializada 

em construção civil sustentável, Raul Penteado, acredita que ações em casa ou 

no local de trabalho reduzem o impacto ambiental. A atuação do GBC começou 

focada no mundo corporativo. Em seguida, a organização ampliou a certificação 

para condomínios. Desde 2019, os conceitos sustentáveis do GBC chegaram ao 

poder público. A entidade tem certificação de Zero Energy, no qual prédios de 

governos se tornam autossuficientes em energia. O projeto mais recente nas 

certificações é o para interior residencial – uma inovação brasileira. Com menos 

de um ano na presidência do Conselho do GBC – antes esteve à frente da Deca, 

Penteado explicou que a pandemia levantou a discussão sobre moradias ao 

trazer o lockdown e o home office à tona.  

A certificação Life vai analisar seis categorias, envolvendo saúde e bem-

estar, conforto, qualidade interna do ar, responsabilidade social e consumo 

consciente, uso eficiente de recursos naturais e materiais utilizados. Segundo 

Penteado, são aplicações de ideias que a entidade quer incentivar, respeitando 

o mínimo de requisitos. “O projeto de certificação de um apartamento de 150 m² 

vai custar cerca de R$ 1 mil. É um valor, destinado ao GBC, para incentivar e 

cobrir o custo da certificação e acompanhar o trabalho”, disse Penteado. 

A certificação da residência ficará a cargo do arquiteto responsável pela 

construção ou escolhido pelo dono do imóvel. O profissional vai apontar se os 

requisitos exigidos pelo GBC foram realizados, preencher um relatório e juntar 

fotos. Após a entrega das informações pelo arquiteto, o GBC vai emitir um 

certificado. Penteado destacou ainda que o princípio do programa é que o 

arquiteto entenda que isso vai gerar valor para o cliente dele, seja na forma de 

morar melhor, gastando menos com luz e água, ou na qualidade de vida.  

 

Risco de romper teto de gastos é elevado 
O Estado de S. Paulo 



6 
 

Em 2020, o déficit primário do governo central (sem contar os juros da 

dívida) totalizou R$ 743,1 bilhões, impulsionado pelo combate à covid-19. O 

número ficou próximo do projetado pela IFI (R$ 779,8 bilhões). O rombo é 

elevado e será necessário um plano de saída bem construído para os próximos 

anos. 

Era previsível o resultado negativo e, em 2021, a evolução do quadro 

pandêmico poderá exigir novas ações do governo para amenizar os efeitos da 

crise e salvaguardar a vida dos que estão sem emprego e renda. O fundamental 

é ter um plano de voo transparente e sinalizar firmemente para uma dívida que 

pare de crescer em relação ao PIB dentro de alguns anos. 

Conforme dados do Tesouro, as receitas líquidas de transferências a 

Estados e municípios caíram 13,5%, descontada a inflação, entre 2019 e 2020. 

A arrecadação refletiu o quadro recessivo, uma recessão de 4,5%. Já a despesa 

cresceu a 31,1% acima da inflação. As obrigatórias ficaram relativamente 

comportadas, a exemplo de pessoal, quase estacionado em 4,3% do PIB. A 

despesa do INSS, por sua vez, passou de 8,5 a 9,0% do PIB. As ações contra a 

covid, já contando com o auxílio emergencial a vulneráveis, nas versões de R$ 

600 e R$ 300, R$ 539,4 bilhões, a preços de dezembro de 2020. Sem isso, a 

despesa total não teria crescido em termos reais em relação a 2019. 

Para 2021, o risco de romper o teto de gastos é elevado. As despesas 

que podem ser cortadas, as chamadas discricionárias, estão previstas em R$ 

83,9 bilhões, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sem contar emendas 

parlamentares (impositivas). Reduzi-las ainda mais poria em risco o 

funcionamento de certas políticas públicas, levando ao chamado “shutdown”, 

como é conhecida a paralisação da máquina pública lá fora. 

A falta de planejamento é uma debilidade muito grave e antiga. Em 

períodos de crise, isso se torna ainda mais evidente. É urgente que o governo 

mostre, com clareza, a programação orçamentária de 2021 e as fontes de 

financiamento para os gastos não previstos, bem como se a válvula de escape 

prevista na regra do teto – o chamado crédito extraordinário – será utilizada. A 

crise ainda é profunda; a pandemia se alastra.  
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Minuta de edital do leilão 5G libera a chinesa Huawei 
Broadcast 

A minuta do edital do leilão das faixas para o tráfego dos sinais da internet 

móvel 5G já está pronta e não traz o impedimento para o uso de equipamentos 

de quaisquer fornecedores pelas operadoras. O resultado, ainda que preliminar, 

representa uma vitória para a multinacional chinesa Huawei, já que o governo de 

Bolsonaro buscava brechas legais e/ou critérios técnicos que pudessem, 

indiretamente, vir a limitar a atuação da empresa estrangeira por aqui. A medida 

representaria um alinhamento do Brasil aos Estados Unidos, que travam uma 

disputa geopolítica com a China. Entretanto, a potencial restrição à Huawei foi 

perdendo força devido à dificuldade do governo Bolsonaro em achar meios legais 

para isso. 

Sem contar o custo elevado para substituição dos equipamentos da 

chinesa no mercado nacional. A ideia foi à lona diante dos riscos de retaliações 

da China no fornecimento de insumos para vacinas contra o coronavírus. Apesar 

das tentativas de interferência política nos últimos meses, os servidores da 

Anatel reafirmaram a posição de que não têm competência para impor vetos a 

equipamentos com base em argumentos de segurança nacional. Para isso, seria 

necessário haver uma política nacional específica de segurança cibernética com 

as diretrizes para atuação da agência regulatória - o que não existe. 

 

Diversificação de atuação de Instituições Financeiras 
Broadcast 

O Inter, que já havia anunciado a intenção de entrar no mercado de 

delivery, deve lançar o serviço no início de março. A função fará parte do 

aplicativo do banco, em mais um esforço para turbinar a ferramenta e transformá-

la em um “superapp”, como gosta de dizer o CEO da instituição, João Vitor 

Menin. O serviço será lançado em parceria com a empresa Delivery Center, que 

surgiu com o foco de fazer entregas de restaurantes de shoppings centers. 

Com a iniciativa, o Inter reforça a estratégia de estar presente em toda a 

vida do cliente, com a oferta de produtos que saem da seara financeira. Desde 

2020, por exemplo, o banco tem no seu aplicativo um marketplace de varejo. A 
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instituição terminou 2020 com 8,5 milhões de correntistas, o dobro do que tinha 

um ano antes. 

 

Investimento em Infraestrutura 
Broadcast 

O InverGroup, que congrega várias empresas ligadas a investimentos e 

infraestrutura, vai investir R$ 100 milhões neste ano para ampliar sua capacidade 

de produção em Americana (SP), onde já está uma das companhias da holding, 

a Accell. O investimento em um momento de incertezas na economia é fruto do 

otimismo da empresa com os setores em que atua, especialmente o de venda 

de produtos, como medidores de água e luz, e prestação de serviços a 

concessionárias das duas utilidades públicas. Mas há outro racional: a chamada 

Cidade Inver vai cortar custos administrativos da holding, reunindo 26 empresas 

com sedes hoje dispersas. 

De acordo com Henrique Costa, CEO da Accell e conselheiro do Inver, a 

receita das empresas da holding neste ano deve chegar a R$ 1 bilhão, e crescer, 

em média, 20% ao ano nos próximos cinco anos. Além de prestar serviços a 

operadoras como Sabesp e Enel, o Inver pretende entrar na disputa por 

concessões de água e iluminação pública em cidades do interior. Ano que vem, 

investirá R$ 500 milhões, o que inclui essas frentes. Os aportes serão feitos 

através de empréstimos bancários ou junto a fundos de investimento. IPO não é 

um plano no momento, mas Costa afirma que emissões de debêntures até o final 

do ano também estão sendo consideradas. Outra parte dos aportes será feita 

com o próprio caixa da empresa. 
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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. 


