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NOTÍCIAS ECONÔMICAS:     2 DE FEVEREIRO 2021 
 

Guedes lista prioridades ao Congresso e pede que o Orçamento 

seja agilizado 
O Estado de S. Paulo 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, deve fazer hoje um gesto político aos novos 

presidentes da Câmara e do Senado para sinalizar o que é prioritário para o governo em 2021. 

Guedes pretende abrir o diálogo com as lideranças e prepara uma lista das propostas em 

tramitação no Congresso que são fundamentais para a retomada econômica em 2021. 

O ministro está pronto para anunciar as prioridades, mas aguarda o timing da política 

para não cometer erros ocorridos no passado na articulação com o Congresso. A confiança dele 

e da sua equipe é de que o governo, com a eleição, vai encontrar a sua base parlamentar para 

avançar nas votações. Para isso, na visão dele, será preciso muita conversa e coordenação dos 

movimentos, sobretudo, da demanda em relação à renovação do auxílio emergencial. O 

ministro já disse que para conceder o auxílio será preciso acionar um protocolo de calamidade. 

Guedes e sua equipe consideram essencial acelerar a votação do Orçamento, que se 

seguir o rito normal pode demorar muito até final de março ou início de abril, quando o governo 

já começa a ter dificuldades para pagar salários de servidores. A equipe econômica avalia que é 

preciso cuidado nesse momento para não ampliar a pressão por aumento de gastos. O relator 

do Orçamento e da PEC emergencial, Marcio Bittar (MDB-AC), publicou nas redes sociais uma 

foto abraçado ao ministro, Rogério Marinho, informando que os dois tinham conversado para 

abrir espaço no Orçamento de 2021 para viabilizar o Programa Casa Verde Amarela, o substituto 

do Minha Casa, Minha Vida, que beneficiará 1,6 milhão de pessoas.  

Com poucas exceções, a agenda econômica ficou parada no segundo semestre de 2020, 

primeiro por causa das eleições municipais e depois em razão da disputa política pelas 

presidências da Câmara e Senado. A agenda prioritária não é muito diferente da lista que foi 

enviada pelo ministro Guedes no início da pandemia em ofício endereçado aos presidentes do 

Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia. Na época, foram listadas 19 propostas, 

algumas já aprovadas como a Lei de Falências. 

Além do Orçamento, a proposta é terminar as votações dos projetos que já estão no 

Congresso como a autonomia do Banco Central, reforma administrativa, a criação da 

Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) para substituir o PIS e Cofins, a lei do gás e novos 
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marcos das concessões, ferrovias,  cabotagem e o novo projeto para a criação da Carteira Verde 

Amarela para aumentar a formalização do emprego e outro de reformulação do Bolsa Família. 

O alcance da PEC emergencial, com cortes em despesas obrigatórias, sobretudo com 

servidores, depende de negociações políticas com os novos presidentes. A equipe de Guedes 

quer reforçar a PEC emergencial para integrar no texto os pontos das demais PECS já enviadas 

para gerar confiança e ativar os investimentos que já estão contratados. Esse reforço na PEC 

emergencial poderá ter impacto imediato na taxa de câmbio e na manutenção dos juros básicos 

em patamar baixo. Já no Senado, o novo presidente, Rodrigo Pacheco, defendeu a urgência das 

reformas tributárias e administrativa, mas “sem atropelo”. 

 

Quarto maior grupo global de galpões chega ao País 

Broadcast 

Mais uma gigante de galpões logísticos acaba de aterrissar no mercado brasileiro, 

seguindo o rastro da explosão do comércio eletrônico e da demanda crescente por centros de 

armazenagem e distribuição de mercadorias. Trata-se da americana Exeter Property Group, 

empresa com sede na Filadélfia e apontada como a quarta maior gestora de empreendimentos 

logísticos do mundo, atrás apenas de GLP, Blackstone e Prologis. As três primeiras já têm 

negócios no Brasil. A vinda da Exeter se deu pelas mãos do fundo de investimento sob gestão 

da XP Vista Asset Management, que a contratou como consultora imobiliária. A operadora vai 

assessorar o fundo na escolha de terrenos, avaliação de preços, formato dos galpões e perfil de 

locadores e fornecedores. 

À frente do trabalho da Exeter está o executivo Jonathan O’day, que liderou a GLP 

quando a empresa chegou ao País na última década e arrematou todo o portfólio de galpões 

das brasileiras HSI e BR Properties, assumindo a dianteira do mercado nacional. Do lado da XP, 

estão os gestores de fundos Pedro Carraz (ex-br Malls) e Gabriel Paz (EX-HSI e ex-cyrela). 

Sob gestão da XP, o fundo captou meio bilhão de reais no fim de 2020 e está, agora, 

avançando nos trabalhos para aquisição de terrenos e início de obras. Ao todo, o fundo pretende 

desenvolver quatro galpões, com entregas programadas entre o fim de 2021 e 2024. As 

unidades ficarão em Jandira (SP), de 17,6 mil m2; Embu das Artes (SP), 32,7 mil m2; Extrema 

(MG), de 74 mil m2; e o maior de todos em Cajamar (SP), com 150 mil m2, cujo desenvolvimento 

será dividido em três etapas. 



3 
 

Em paralelo, a Exeter assinou nos últimos dias um acordo para ser adquirida pela sueca 

EQT, numa transação de US$ 1,9 bilhão. A compradora é uma empresa de private equity e 

fundos imobiliários peso-pesado, com mais de ¤ 60 bilhões sob gestão. 

 

IPO no setor de agro 

Broadcast 

A Jalles Machado vai reinaugurar o setor agro na B3 com sua oferta inicial de ações (IPO, 

na sigla em inglês). A empresa fundada em 1980 na cidade de Goianésia, em Goiás, está prestes 

a concluir sua oferta de R$ 900 milhões, sendo 80% primária, ou seja, que vai para o caixa da 

empresa.  A Jalles é a maior exportadora de açúcar orgânico do mundo, segmento que cresceu 

15% ao ano nos últimos três anos. Uma das maiores clientes da empresa é a famosa rede 

americana de supermercados Costco. 

Durante o roadshow da companhia rumo à abertura de capital, um dos pontos citados 

pelos analistas é que 34% da receita bruta vem de produtos não commodity (açúcar orgânico, 

saneantes e levedura seca). O preço pedido pela empresa é convidativo, segundo analistas. O 

desconto em relação à São Martinho, que é a comparável do setor, seria da ordem de 30%. 

 

Mais abertura de capital 

Broadcast 

A MZ, de soluções de relações com investidores, planeja abrir capital no primeiro 

trimestre de 2022. A decisão foi impulsionada pelo sucesso de ofertas iniciais de ações (IPOS, na 

sigla em inglês) das startups Méliuz e Enjoei, em 2020. Ao longo deste ano, a investida da Jardim 

Botânico Venture Capital deve definir se fará sua listagem na B3 ou em uma Bolsa americana. 

Para pavimentar seu caminho até o mercado, a MZ está acelerando a negociação de 

contratos. A empresa acaba de fechar um acordo como fornecedora credenciada da OTC 

Markets nos EUA, que tem mais de 12 mil empresas listadas nos segmentos Pink, OTCQB e 

OTCQX. A lista inclui brasileiras como Cielo, Cogna e BB Seguridade. Segundo PH Zabisky, CEO 

da MZ, estão em curso negociações com outras quatro bolsas da Europa e Américas. 

A MZ constrói sites deri inteligentes, conectados a órgãos reguladores como a Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM) e a SEC americana. O principal objetivo do IPO é levantar capital 

para novas aquisições de empresas de RI. Desde 2009 a MZ adquiriu quatro empresas nos 

Estados Unidos e Ásia. Zabisky calcula que seu valor de mercado fique entre R$ 1 bilhão e R$ 2 

bilhões após a capitalização. 
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Tesouro estuda emissão de títulos públicos com ‘selo ESG’ 

O Estado de S. Paulo 

O Tesouro Nacional deu o pontapé inicial para colocar o Brasil no mapa das emissões de 

títulos públicos com atestado de boas práticas nas áreas ambiental, social e de governança 

(conhecidas pela sigla ESG). Os três temas têm sido cada vez mais foco de atenção globalmente. 

Por isso, o governo brasileiro começou a mapear despesas do Orçamento que se enquadram 

nesses tópicos para atrair os investidores estrangeiros, que nos últimos anos reduziram 

drasticamente suas posições em mercados emergentes, incluindo o Brasil. 

O ingresso nesse mercado é considerado estratégico porque o mundo vive um momento 

de grande oferta de recursos, ao mesmo tempo que investidores têm cobrado cada vez mais um 

compromisso firme com a pauta ESG – já existem fundos que aplicam seus recursos 

exclusivamente nesse tipo de ação. Até agora, 22 países fizeram emissões de títulos públicos 

ligados ao “selo”, número que tende a crescer rapidamente nos próximos meses. Se o Brasil 

demorar a aderir a essa agenda, pode perder o bonde. 

Outra vantagem é que esses papéis costumam ter custo menor para o emissor, já que o 

investidor se dispõe a receber menos juros em troca de financiar ações sociais, ambientais ou 

para melhorar a governança de um país. A decisão do Tesouro de iniciar a construção de um 

arcabouço para emitir títulos ligados à temática ESG foi anunciada pelo subsecretário da Dívida 

Pública do Tesouro Nacional, José Franco de Morais. Há chance de uma primeira emissão de 

bônus soberano relacionada à pauta ESG ocorrer ainda em 2021, mas não há garantia sobre isso.  

O anúncio vem num momento em que o mau desempenho brasileiro em ações contra 

queimadas e o desmatamento na Amazônia entrou na mira de investidores internacionais e 

governos de outros países. Dados do Inpe divulgados no início de 2021 mostram que os alertas 

de desmatamento na Amazônia nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro foram 82% 

superiores à média do registrado nos três anos anteriores. Para Franco a temática ESG vai servir 

para mostrar o que o País tem de positivo para cumprir os objetivos de desenvolvimento 

sustentável estabelecidos pela ONU por meio da Agenda 2030. 

Segundo Franco, a equipe da dívida pública já atua hoje como um “facilitador” de 

conversas entre investidores ou agências de classificação de risco e outras áreas do governo, 

mas a adesão à pauta ESG tende a ampliar esse papel.  O órgão dedicou um capítulo de seu 

Plano Anual de Financiamento (PAF), documento que mostra a estratégia do Tesouro para a 

dívida pública, à apresentação de suas intenções em aderir à agenda sustentável. 
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Cenário incerto faz cair a confiança 

O Estado de S. Paulo 

Empresários e consumidores estão preocupados com sua situação e com os rumos da 

economia do que estavam há algum tempo. Os diferentes índices de confiança aferidos pelo 

IBRE/FGV em janeiro mostram trajetória semelhante. Todos estão em queda. Uns intensificam 

a tendência que já mostravam há mais tempo; outros revertem a alta que apresentavam e agora 

caem. “O recrudescimento da pandemia e a necessidade de adoção de medidas mais restritivas 

por algumas cidades geram grande preocupação”, avalia a coordenadora das sondagens do 

IBRE/FGV, Viviane Seda Bittencourt, ao comentar a queda de 2,7 pontos do Índice de Confiança 

do Consumidor. Com esse desempenho, o índice chega ao menor valor desde junho de 2020, 

quando começava a se recuperar depois da queda nos meses iniciais da pandemia. 

Um fator adicional contribui para reduzir a confiança dos agentes econômicos. Trata-se 

do fim do pagamento do auxílio emergencial, que beneficiou dezenas de milhões de pessoas até 

o fim do ano passado. “Sem o suporte dos benefícios emergenciais, as famílias continuam 

postergando o consumo e dependendo da recuperação do mercado de trabalho, que tende a 

ser lenta diante do cenário atual”, diz a coordenadora das sondagens da FGV. 

A confiança dos empresários da construção, que havia registrado pequena alta de 0,1 

ponto em dezembro, caiu 1,4 em janeiro. Aos problemas gerais que afetam a atividade 

econômica e o consumo, a construção enfrenta o aumento dos custos dos materiais. 

Já a sondagem do comércio mostra, em janeiro (redução de 0,9 ponto), a manutenção 

da tendência de queda da confiança que se observou nos últimos três meses de 2020. A 

confiança do comércio está diretamente ligada à confiança do consumidor e à evolução do 

mercado de trabalho. A consequência para a indústria desse humor disseminado em outros 

segmentos não poderia ser outra: queda do índice de confiança em janeiro, depois de sete 

meses consecutivos de alta. Já o índice de confiança de serviços caiu 0,7 ponto de dezembro 

para janeiro e se afasta ainda mais do nível que apresentava antes do início da pandemia. 

 

 



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. 


