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NOTÍCIAS  ECONÔMICAS: 1º.  FEVEREIRO 2021 
 

Ritmo lento deve gerar perda de R$ 150 bi 

O Estado de S. Paulo 

A lentidão na vacinação contra a covid-19 deverá custar ao PIB brasileiro pelo menos 

dois pontos porcentuais – ou cerca de R$ 150 bilhões – em 2021, segundo cálculos do 

economista Bráulio Borges, da LCA. Caso a vacinação atinja 70% da população em dezembro, o 

PIB cresceria cerca de 3,5%. Se esse nível for alcançado em agosto, a alta seria de 5,5%. Se a 

vacinação atingir esse patamar apenas em dezembro – hipótese que é considerada otimista – o 

crescimento do PIB deve ficar entre 3% e 3,5%. Nesse cenário, o País deixará de movimentar R$ 

150 bilhões. Borges também traçou uma hipótese otimista: estimando o impacto de uma 

vacinação mais ágil na economia, em um ritmo semelhante ao de Israel. Nesse cenário, 70% 

seriam vacinados até junho, permitindo que as medidas de distanciamento social fossem 

relaxadas e garantindo o retorno de atividades em que há aglomeração. O PIB poderia, nesse 

caso, avançar 7,5%, um incremento de R$ 260 bilhões. 

O crescimento de 3% a 3,5% esperado para a economia no pior dos cenários (com a 

maior parte da população vacinada até o fim do ano) pode parecer positivo, dado que a última 

vez que o País avançou 3% foi em 2013. Na prática, porém, significará que a economia passou o 

ano todo estagnada. Isso decorre do que os economistas chamam de “carrego estatístico” – 

quando a base de comparação é baixa (o resultado médio do PIB em 2020), mas o ponto de 

partida é elevado por conta da recuperação ao longo do último semestre do ano. 

A alta de 3,5% também significará que o País terá, no fim de 2021, um PIB 1% abaixo do 

registrado em 2019. A economia per capita terá um resultado ainda mais negativo: 2,5% inferior 

ao de 2019. “Esses cálculos são um exercício simplificado que mostra como podemos ter um 

crescimento econômico se andarmos mais rápido com a vacinação, o que hoje parece uma 

realidade bem distante”, afirma Borges. Por enquanto, a LCA projeta que o PIB ficará nos 3,5% 

neste ano. Mas Borges reconhece que talvez a realidade “seja ainda pior que esse cenário ruim”. 

O economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, afirma que há inclusive um risco de 

o Brasil ter sua classificação de risco novamente rebaixada por causa do atraso na imunização. 

“Há um risco indireto porque, à medida que não temos uma vacinação em massa, a confiança 

dos agentes econômicos cai. As pessoas também ficam mais em casa e isso afeta um 

componente que é analisado para determinar o risco, que é o PIB.” 
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A economista Zeina Latif alerta que a perda de doses de vacinas, como tem sido 

verificado em algumas cidades por problemas técnicos, e a eficácia de 50% da Coronavac fazem 

com que seja mais difícil atingir a imunidade de rebanho.  

Segundo estimativa do Ministério da Saúde, a vacinação deve levar “até 12 meses após 

a fase inicial”. Isso, no entanto, dependerá “do quantitativo de vacinas disponibilizadas para 

uso”. A epidemiologista Carla Domingues, que coordenou o Programa Nacional de Imunizações 

por oito anos, lembra, porém, que já houve atrasos no recebimento das primeiras doses de 

imunizante e que não é possível ter certeza de que o prazo será cumprido.  

 

Falta de sincronia na imunização afetará economia global 

Broadcast 

Se os países emergentes não tiverem acesso às vacinas contra covid-19, o mundo todo 

pode perder US$ 9,2 trilhões em decorrência do desaquecimento do comércio internacional e 

de rupturas nas cadeias de produção, de acordo com levantamento da Câmara Internacional do 

Comércio (ICC), principal organização privada do mundo a promover o comércio internacional. 

Países ricos com economias mais abertas e muito conectadas com outros mercados, como 

Bélgica e França, estariam entre os mais afetados. 

Um projeto liderado pela OMS, pela Comissão Europeia, pela França e pela Fundação 

Bill & Melinda Gates aponta que são necessários US$ 38 bilhões para prevenir e tratar de 

pacientes com covid globalmente. “Falta levantar US$ 27 bilhões para conseguir as doses de 

vacinas necessárias para os países menos desenvolvidos. Isso não é nada em comparação ao 

custo que os países mais ricos terão em perdas de comércio”, acrescenta Gabriella. O Brasil 

também sofrerá com a falta de coordenação internacional nos programas de imunização. 

Segundo o estudo do ICC, o País pode perder até 12% do PIB caso outros emergentes vacinem 

suas populações de forma gradual e suas atividades não possam ser retomadas neste ano. 

A pesquisa considera um cenário em que apenas 50% da população dos emergentes 

será vacinada até o fim de 2021, enquanto, nos países ricos, todos serão imunizados no começo 

deste ano. Parte do pressuposto das economias são conectadas e que, no caso em que o Brasil 

não conseguiria substituir importações ou exportações. O ICC Brasil estimou ainda um cenário 

mais delicado, em que os emergentes não conseguem vacinar nem 50% de suas populações e 

que, para controlar a pandemia, precisam manter as medidas de distanciamento social durante 

todo o ano. Nesse caso, a perda no PIB chegaria a 18,3%. 
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Pandemia eleva custo do frete para a China. Preço para trazer um 

contêiner de Xangai está 4,5 vezes superior ao do início de 2020 

O Estado de S. Paulo 

A desorganização da economia mundial provocada pela covid-19 fez explodir o custo de 

frete marítimo no comércio com a China. O preço médio para trazer um contêiner de Xangai 

para o porto  de Santos, chegou à terceira semana deste ano quatro vezes e meia acima do 

registrado no início de 2020 e 18 vezes mais caro do que em meados do ano passado, quando a 

pandemia quase paralisou o transporte marítimo. Isso deverá provocar reajustes no preço dos 

produtos, dizem setores da indústria. 

As margens de lucro estão apertadas, sem espaço para novas elevações de custos. Ainda 

ano passado, o Indicador de Custos Industriais, da CNI, apontou alta de 8,6% no terceiro 

trimestre ante o segundo, informou a entidade na última sexta-feira. As matérias-primas, 

importadas e nacionais, foram citadas como vilãs. A alta no preço do frete é global, mostra uma 

série histórica do Índice de Frete Conteinerizado de Xangai (SCFI, a sigla em inglês). Calculado 

pela Bolsa de Navegação de Xangai, órgão do governo chinês, o índice é referência no setor de 

transporte marítimo. Além do trecho entre a China e a América do Sul, o SCFI aponta para fortes 

altas, desde meados de 2020, no transporte da China com a Europa, a África e os Estados Unidos. 

Segundo Claudio Loureiro de Souza, diretor do Centronave, entidade que reúne os 

principais armadores internacionais que atuam no Brasil, a inflação do frete ocorre num cenário 

de “tempestade perfeita”. A pandemia desequilibrou os fluxos do comércio internacional. As 

restrições ao comércio e ao transporte e a queda na demanda paralisaram navios mundo afora 

no primeiro semestre. No segundo, a demanda por bens voltou mais rapidamente do que o 

esperado, levando a uma corrida pelos serviços de transportes, que provocou falta de 

contêineres e navios. Com isso, o preço do frete entre China e Brasil, que estava em US$ 1.989 

por TEU (medida que equivale a um contêiner de 20 pés) na terceira semana de 2020, despencou 

para US$ 500 por TEU, em meados do ano passado, conforme o SCFI. A partir de então, os preços 

voltaram a subir, até que explodiram no quarto trimestre. Em janeiro de 2020, o preço estava 

em US$ 8.907 por TEU. O SCFI é formado por uma média de preços de frete negociados  no 

chamado  mercado “spot”. Há relatos de contratações saindo na casa de US$ 10 mil por 

contêiner, afirma Sílvio Vasco Campos, presidente da Câmara Brasileira de Contêineres (CBC). 

Grandes companhias que importam muito, geralmente, têm contratos de longo prazo, que não 

seguem esses preços, mas também enfrentam reajustes. 

A inflação do frete marítimo atinge, principalmente, a indústria que usa componentes 

importados. Os exportadores de matérias-primas passam ao largo do problema, porque 
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produtos como soja e minério de ferro são transportados para a China em navios graneleiros, 

sem contêineres, explica José Augusto de Castro, presidente da Associação de Comércio Exterior 

do Brasil (AEB). Além disso, mesmo na exportação de manufaturados, muitos contratos de 

comercialização deixam o custo do frete com o comprador. Para Souza, do Centronave, a 

normalização nos preços do frete poderá levar tempo, em função do ritmo da vacinação, pois a 

pandemia continua afetando a produtividade do transporte. A eficiência da logística depende 

de encadeamento. Um navio carregado que sai da China precisa ficar o menor tempo possível 

no Porto, onde recolhe outros contêineres. As trocas de tripulação precisam ser ágeis, mas as 

barreiras sanitárias têm feito os navios ficarem mais tempo parados.  

 

Líderes de saneamento têm interesse na Cedae 

Broadcast 

A Egea Saneamento, BRK Ambiental, Iguá Saneamento e Águas do Brasil, as principais 

empresas privadas do setor de saneamento básico, já agendaram visitas técnicas para avaliar a 

concessão dos serviços de água e esgoto do Estado do Rio, informou a Casa Civil do governo 

fluminense. O grupo de nove interessados que pediram as visitas inclui ainda a Equatorial 

Energia e a consultoria de projetos de engenharia holandesa Arcadis. Outras três firmas 

especializadas em projetos de engenharia nacionais – Conen Engenharia, Encibra e Esse 

Engenharia e Consultoria – completam a lista. O leilão está marcado para abril e prevê 

investimentos de R$ 40 bilhões, o maior projeto de infraestrutura do País. 

No total, 15 empresas têm interesse no leilão. O governo estadual concederá os serviços 

em 35 das 64 cidades atendidas pela Cedae, a companhia estadual de saneamento. A área será 

dividida em quatro blocos, leiloados de forma independente. Um consórcio pode arrematar 

mais de um bloco, desde que comprove capacidade técnica e financeira. Para o secretário de 

Estado da Casa Civil, Nicola Miccione, o perfil das interessadas nas visitas sugere que a concessão 

será disputada “ou pelos principais operadores ou por grandes grupos financeiros”, o que 

resultará em competição no leilão. “Estamos confiantes de que haverá ágio ”. 

 

Leilão do 5G 

Broadcast 

 A Anatel acabou de finalizar a minuta do edital do leilão do 5G, e o conselho do órgão 

regulador vai votar o documento amanhã. A principal novidade é a ausência de restrições a 

fornecedores de equipamentos para o mercado 5G, o que vale para a Huawei. Essa era uma 
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grande preocupação das operadoras, que temiam um desembolso bilionário na substituição das 

redes caso a empresa chinesa fosse impedida. Nos últimos meses, as teles também pediram que 

o leilão não fosse “arrecadatório”, isto é, com cobrança elevada de outorgas. Em vez disso, as 

companhias defendem compromissos para expansão rápida das redes. 

 

Black Friday em alta 

Broadcast 

A Black Friday se firmou como uma data de primeira grandeza para o comércio 

eletrônico brasileiro, superando até mesmo Natal. As vendas online em dezembro de 2020 

cresceram 54% em relação ao mesmo período de 2019, mostrando uma evolução robusta dos 

negócios por canal remoto, após a eclosão da pandemia de covid-19. Por outro lado, o resultado 

foi 27% menor do que em novembro, mês da Black Friday. 

Os dados foram apurados pela Câmara Brasileira da Economia Digital, em parceria com 

a consultoria Neotrust. Segundo as entidades, as vendas de dezembro foram menores do que 

as de novembro devido à força da campanha promocional da Black Friday, ocasião em que 

muitas pessoas aproveitam os descontos para antecipar os próprios presentes natalinos. 

Em 2020, as vendas cresceram 74% na comparação com 2019, em termos de números 

de pedidos. Já no quesito faturamento, a alta foi de 84%, o que aponta para um crescimento no 

tíquete médio dos itens vendidos. Em ambos os critérios, o comércio eletrônico confirmou a 

trajetória de forte crescimento vista ao longo do ano, impulsionada pela pandemia e a 

consequente restrição à circulação de pessoas nas lojas físicas. 

 

‘Empresas que não se movimentarem nas questões ESG ficarão para trás’ 

O Estado de S. Paulo 

O aumento da atenção dos investidores em relação às questões relacionadas ao meio 

ambiente, social e de governança (ESG, pela sigla em inglês) ganhou destaque na pandemia. 

Depois do exemplo dos grandes investidores da Europa, que colocaram pressão sob o Brasil em 

relação à Amazônia, o mercado local começa a acompanhar mais de perto o assunto, conta a 

analista ESG da XP Investimentos, Marcela Ungaretti. Foi no ano passado que a maior corretora 

do País decidiu incorporar a análise ESG em suas recomendações de investimento.  

• Como está o interesse do investidor local na pauta ESG? 

Estamos ainda no começo, mas cada vez mais investidores locais olham para isso. 

Fizemos um roadshow com mais de 30 investidores institucionais locais e ficamos surpreendidos 
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positivamente. Há um número considerável de gestoras incorporando o ESG aos seus critérios 

de investimento. Do lado das pessoas físicas é notável o interesse no tema. 

• Como as empresas estão tratando esse tema? 

As empresas estão em estágios diferentes dessa jornada. A divulgação de informações 

precisa ser desenvolvida, não há um padrão. Mas temos visto as companhias se movimentando. 

As empresas que não perceberam, ainda, que esse tema é importante vão ficar para trás. 

• Como é feita a análise das empresas?  

Temos tentado entender como cada uma leva a agenda ESG para suas práticas. Olhamos 

o relatório de sustentabilidade para buscar os indícios de como as empresas estão evoluindo e 

acompanhamos essa evolução. Também é importante ver como a empresa está se organizando 

nessa jornada.  

Há metas? Como é o alinhamento em relação ao tema em termos de estrutura?  

Temos tentado entender onde fica a área de sustentabilidade e a quem essa área 

responde dentro da estrutura.  

• Quais são algumas das tendências em relação a esse tema para 2021?  

Dentre elas está o aumento da importância do pilar social, que está dentro da frente de 

governança, que ganhou mais força na pandemia – esse foi um catalisador do tema. Investidores 

estão exigindo boas práticas e relação ao social, o que inclui diversidade e inclusão. O pilar 

ambiental tem cada vez mais importância, com um destaque para as questões climáticas. Outra 

é a economia circular, com as empresas precisando repensar sobre o uso de matérias-primas. 

 

Mercado aquecido da indústria de massas e biscoitos 

Broadcast 

A indústria de massas, biscoitos, pães e bolos prevê faturar 10% mais com exportações 

neste ano. Com a pandemia de covid-19 e mais pessoas em casa em todo o mundo, a receita em 

2019 já havia crescido 15%, para US$ 196,3 milhões. Cláudio Zanão, presidente executivo da 

Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos 

Industrializados (Abimapi), diz que a China tem potencial de crescimento no setor. “Está entre 

os mercados-alvo. Mantemos um cuidadoso olhar para o país.” Só em 2020, os chineses 

desembolsaram 120% mais em compras do Brasil nesse segmento. 

 

Certificação em Sustentabilidade.  

Broadcast 
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A Agrorobótica, startup especializada na certificação de estoques de carbono no solo e 

nutrientes nos solos e plantas, pretende atingir uma clientela de 600 produtores, 50% mais que 

em 2020. “Temos trabalhado muito forte nos últimos anos com cana, soja, milho, café e citros”, 

diz Fábio Angelis, sócio fundador e CEO da Agrorobótica. A meta é triplicar o faturamento em 

2021. “Nossa agricultura é sustentável e está na hora de o produtor receber por isso”, afirma. 

A startup, fundada em 2015, nasceu de uma pesquisa desenvolvida em parceria com a 

Embrapa Instrumentação, de São Carlos. A Agrorobótica tem hoje um convênio de cooperação 

técnica com a unidade, pelo qual paga royalties para explorar com exclusividade tecnologia que 

combina análise fotônica (raio laser) com inteligência artificial, usada para analisar amostras do 

solo e folhas. Em 2018, recebeu investimento do Embrapii e, em 2019, da Ntagro, investidora 

de startups voltadas ao agronegócio. 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho
Fone: (85) 3444.2900
www.sedet.ce.gov.br



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. 


