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NOTÍCIAS ECONÔMICAS:     3 DE FEVEREIRO 2021 

 

Startups expandem para o campo e são promessa para 
investidores  

Folha de São Paulo 

Tecnologias desenvolvidas para o campo estão transformando o agronegócio e têm sido 

vistas por empreendedores e investidores como o potencial brasileiro em termos de inovação. 

O avanço da digitalização permeia todas as etapas da cadeia produtiva, da facilitação de crédito 

para agricultores ao acompanhamento remoto de lavouras, passando pelo uso de inteligência 

artificial para a distribuição de alimentos. O entusiasmo com o setor se reflete nos investimentos 

feitos nos últimos tempos nas chamadas agtechs, como são chamadas as startups dedicadas a 

desenvolver inovação para a lavoura. Foram US$ 70 milhões investidos no ano passado em 

venture capital, segundo levantamento da Distrito Dataminer. 

Para Bruno Profeta, responsável pelos investimentos no setor na KPTL —hoje são nove 

agtechs no portfólio da gestora—, o Brasil vive um momento de inflexão, em que o potencial 

agropecuário já existente é pressionado pelo aumento da demanda por alimentos, forçando o 

processo de digitalização. "É uma tempestade perfeita de elementos que criam um ambiente 

propício para o surgimento das startups: mercado ultra relevante, histórico grande, capacidade 

de produção de conhecimento específico, e agora temos as ferramentas computacionais que 

podem ser aplicadas ao campo. É o que aconteceu na indústria há 20 anos”. Ele também 

acrescenta a preocupação crescente na sociedade por uma agricultura sustentável.  

A gestora fez um aporte de R$ 3 milhões na Ecotrace, startup de rastreabilidade de carne 

bovina, aves e algodão, que atende gigantes do mercado, como a JBS, a Minerva e a Frigo. O 

sistema, que usa tecnologia blockchain, permite maior transparência ao processo produtivo. 

"Esse tipo de tecnologia há seis anos não estava madura, mas hoje eu consigo permitir que o 

produtor assista ao abate online, por exemplo", diz Flavio Redi, presidente da empresa. "Eu 

gosto de dizer que a tecnologia é a terceira etapa da construção de confiança. Nossa expectativa 

é que quando as pessoas comprarem um produto com o selo da Ecotrace, vão saber que é 

confiável, porque acompanhamos todos os elos da cadeia até ele chegar na ponta." 

Outra gestora a se voltar para o setor é a SP Ventures, que surgiu para espelhar o que 

era então feito no Vale do Silício, mas acabou se especializando inteiramente no que considera 

a vocação nacional. Em 2020 a SP Ventures fechou um fundo com investimentos das empresas 
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Mosaic, Adisseo e do produtor de grãos boliviano Carl Deane que supera o valor de R$ 30 

milhões. O objetivo é fazer aportes em startups de agricultura e alimentos em toda a América 

Latina, que cumpram com os critérios de ESG. 

Em seu portfólio está a Bart Digital, uma plataforma que oferece soluções digitais para 

o financiamento agrícola. "O motivo para eu atuar no agro foi o tamanho do mercado e a 

carência de soluções. Há muitos problemas para serem endereçados e, por isso, muitas 

oportunidades de ação", diz Mariana Bonora, presidente-executiva da Bart. 

A ferramenta viabiliza a emissão e registros de recebíveis de forma eletrônica, o que 

permitiu que insumos chegassem ao campo durante a pandemia quando cartórios pararam suas 

atividades. "A pandemia impulsionou a digitalização. O produtor rural não estava acostumado a 

assinar digitalmente, nem as empresas. Tivemos que fazer também um trabalho de adaptação 

cultural, de explicar que esse tipo de operação é segura", afirma. 

Outra empresa que também usa a tecnologia para facilitar o crédito rural é a Agronow. 

A startup faz monitoramento de safras a partir de imagens de satélite. São dados como talhões 

com safras plantadas ou o nível de umidade do solo e que podem ser usados para a análise de 

concessão de empréstimo. “Há uma revolução tecnológica no campo que está mudando 

profundamente o mercado de crédito. Coletamos uma quantidade massiva de dados e 

disponibilizamos informações mais precisas e seguras. É um risco menor para quem empresta, 

juros mais baixos para o produto", diz Rafael Coelho, presidente da Agronow.  A empresa 

recebeu um aporte de R$ 4 milhões encabeçado pela empresa de inovação ACE e o BTG Pactual. 

 

Especialistas têm dúvidas sobre ritmo da indústria 
O Estado de S. Paulo 

O crescimento de 0,9% na produção em dezembro ante novembro confirmou a 

recuperação da indústria após o baque com a covid-19 e deu viés de alta para a atividade 

econômica no fim de 2020, mas economistas têm dúvidas se dá para manter o ritmo em 2021. 

Segundo dados de ontem do IBGE, a produção industrial terminou o ano 3,4% acima do nível de 

fevereiro, antes da pandemia. Só que a trajetória recente já não era motivo de comemoração. 

Mesmo após oito meses seguidos de alta, o nível da produção ficou 13,2% abaixo do 

recorde da série histórica do IBGE, em maio de 2011. A produção encerrou 2020 no mesmo 

patamar de dezembro de 2017, quando a economia começou a se recuperar lentamente da 

recessão de 2014 a 2016. A retomada tampouco foi suficiente para evitar o tombo de 4,5% no 

acumulado do ano ante 2019. Naquele ano, já tinha havido uma queda de 1,1% ante 2018. 
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Há dúvidas sobre o ritmo da retomada porque parte do crescimento recente pode ser 

artificial, turbinado por medidas do governo, como o auxílio emergencial, que são insustentáveis 

no médio ou longo prazos. O cenário de 2021 começa com a perspectiva de fim do auxílio, a 

inflação pressionada e uma segunda onda da pandemia. Tudo isso enquanto o processo de 

vacinação segue incerto, analisou Luana Miranda, pesquisadora IBRE/FGV. 

Segundo Macedo, do IBGE, além das medidas para mitigar a crise, a retomada foi 

ajudada pelo deslocamento da demanda de serviços para bens. Muitos consumidores ficaram 

impedidos de gastar com serviços presenciais, de casa, continuaram comprando desde produtos 

básicos, como alimentos, até duráveis, como móveis e eletrodomésticos. 

O efeito desse deslocamento, apoiado pelas medidas de transferência de renda, como 

o auxílio emergencial, apareceu nos números de 2020. A produção geral recuou 4,5% ante 2019, 

mas em 6 dos 26 ramos industriais investigados pelo IBGE o desempenho anual ficou no positivo. 

As principais influências positivas em 2020 vieram de produtos alimentícios (alta de 4,2% 

no ano) e coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (4,4%). Os demais ramos 

com alta no ano passado foram fumo (10,1%), perfumaria e produtos de limpeza (2,7%), 

farmacêuticos (2,0%) e papel e celulose (1,3%). Conforme Macedo, também fecharam o ano no 

positivo produtos específicos como eletrodomésticos e eletroportáteis e materiais de 

construção, como ladrilhos e cerâmica. 

 

Rede exclusiva do governo complica venda da Telebrás 
O Estado de S. Paulo 

O leilão das faixas do 5G deixou mais distante o plano de privatização da Telebrás, que 

foi adiada para 2022. As dúvidas sobre a real intenção do governo Bolsonaro privatizar a estatal 

surgiram após a demanda do Ministério das Comunicações para que as operadoras que 

arrematarem as faixas do 5G no futuro leilão tenham a obrigação de construir uma rede de fibra 

ótica exclusiva para os órgãos do governo federal. E a candidata natural para assumir a gestão 

dessa rede privativa seria a Telebrás. Batizada de Rede Segura, essa conexão terá de atender 

aos órgãos federais de todo o território que atuem com segurança pública, defesa, emergências 

e desastres.  O pedido para construção dessa rede constou em  portaria, publicada pelo 

Ministério com as diretrizes para a Anatel na elaboração do edital do leilão do 5G. 

A portaria não explicita quem será o responsável pela gestão da rede do governo, mas 

faz referência ao decreto 9.612/2018, que deixa claro que essa atribuição é da Telebrás. A 

medida foi mal recebida no Ministério da Economia, que não foi consultado sobre o teor.  No 
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governo, a ala militar é contra a privatização da estatal, porque ela é dona do satélite brasileiro 

enviado para órbita em 2017 e que conta com uma banda exclusiva para fins militares, como 

monitoramento do território. 

 

Vitaminada no Suco 
Broadcast 

A Natural One, empresa de sucos engarrafados fundada por Ricardo Ermínio de Morais, 

herdeiro do grupo Votorantim, viveu uma virada nas vendas ao exterior em 2020. A alta foi de 

144%, para 10 milhões de garrafas exportadas. O câmbio favorável e a dificuldade de grandes 

marcas em conseguir insumos ajudaram a impulsionar as vendas. A expectativa é que os 

produtos passem a alcançar 10 mil lojas no exterior em 2021, ante as 1.800 registradas em 2020. 

A previsão da Natural One é lançar pelo menos três novos sabores na China, devido à 

aceitação que a marca obteve na rede Sam’s Club no País. Neste ano, a marca chegará a mais 

três mercados, Portugal, Indonésia e Tailândia. A empresa apresenta como diferencial sucos 

engarrafados com uma proposta mais saudável. Entre os principais sócios está a Gávea 

Investimentos, com uma participação de 49%. 

 

Mais produtiva, cafeicultura bate mais um recorde 
Broadcast 

A produção de café no Brasil em 2020 alcançou novo recorde. De acordo com o quarto 

levantamento da safra de café da Conab, a produção totalizou 63,08 milhões de sacas de 60 

quilos, superando em 2,3% o recorde anterior registrado em 2018. 

Nos anos pares, a produção recebe a influência da chamada bienalidade positiva – 

quando a planta tem maior produtividade do que a do ano anterior, marcado pela sua 

necessidade de recompor a força produtiva –, o que explica o bom resultado de 2020. Mas, 

desde 2016, os resultados desses anos vêm crescendo e marcando novos recordes de produção. 

É prova de ganhos de eficiência. Em parte, os bons resultados alcançados pela cafeicultura 

brasileira vêm do aumento da área plantada. Mas os registros da Conab mostram contínua 

evolução da produtividade, sobretudo nos anos mais favoráveis à cultura, desde 2014. Em 2020, 

a produtividade do café arábica alcançou 32,18 sacas de 60 quilos por hectare, com aumento de 

36% sobre a do ano anterior (menos favorável à produção), que foi de 23,66 sacas por hectare. 
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A produção do café arábica em 2020 alcançou 48,77 milhões de sacas, com aumento de 

42,2% em relação a 2019. Já a do café conilon, de 14,31 milhões de sacas, ficou 4,7% abaixo da 

safra anterior. A área dedicada à cafeicultura cresceu 3,9%, totalizando 1,88 milhão de hectares. 

Há concentração da produção na Região Sudeste. Ela produziu 55,15 milhões de sacas, 

o que corresponde a 87,5% da produção nacional, com produtividade de 33,32 sacas por 

hectare, pouco acima da média nacional do café arábica. No Sudeste, o Estado de Minas Gerais 

é o maior produtor. Sua produção de 34,64 milhões de sacas responde por 55% de toda a safra 

brasileira. O Espírito Santo, que é o maior produtor de café conilon do País, colheu 13,95 milhões 

de sacas, o equivalente a 22% da safra nacional. Em seguida vem o Estado de São Paulo, que 

produziu 6,16 milhões de sacas; a produção do Rio de Janeiro foi de 371 mil sacas. 

A segunda maior região produtora, a Nordeste (Bahia), colheu 3,98 milhões de sacas. 

No Sul, a produção está concentrada no Paraná, que colheu 942 mil sacas. Quanto à receita 

auferida pelos cafeicultores em 2020, o valor foi de R$ 35 bilhões, 43% maior do que em 2019. 

 

Comissão que avalia tributária pode ficar sem relatório final 
O Estado de S. Paulo 

De caráter informal, a comissão mista de reforma tributária da Câmara e do Senado 

pode “morrer” sem a apresentação de um relatório final. O colegiado, formado em 2020 para 

construir um texto de convergência das propostas de simplificação do processo de pagamento 

de impostos que tramitam nas duas Casas, tem prazo de funcionamento até 31 de março. 

O futuro da comissão será definido em conjunto pelos novos presidentes do Senado, 

Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP). Lira quer trocar o relator da reforma, 

o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), aliado do ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-

RJ), e enfraquecer o protagonismo da PEC 45, de autoria do seu adversário na eleição, o líder do 

MDB, Baleia Rossi (SP). A expectativa entre os aliados do novo presidente da Câmara é que o 

próprio Aguinaldo, que é do mesmo partido de Lira, acabe entregando a relatoria. Lira já fez 

algumas consultas a parlamentares sobre a troca de relator. O andamento da reforma só deverá 

ser discutido depois da votação da mesa da Câmara – o que está previsto para hoje. 

No Senado, Pacheco está sendo pressionado por membros da comissão a manter o 

colegiado. Membros da comissão mista querem, pelo menos, finalizar um relatório base. 

Pacheco não pretende empreender velocidade à reforma tributária – apontada como a mais 

difícil das propostas pendentes de avaliação no Congresso. Pela fala de Pacheco, os 

parlamentares não devem correr com as duas propostas. A reforma administrativa tem mais 
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chance de sair na frente. Se a comissão mista acabar, o cenário mais provável é que as duas PECS 

(a 45 da Câmara e a 110 do Senado) sejam discutidas paralelamente, uma em cada Casa. O que 

é visto pelos defensores da comissão mista como uma volta à estaca zero. A da Câmara prevê a 

fusão de IPI, PIS, Cofins (federais), ICMS (estadual) e ISS (municipal). Já a do Senado, IPI, PIS, 

Cofins, IOF, CSLL, Cide, Salário Educação (federais); ICMS (estadual); ISS (municipal). Única parte 

que foi entregue pela equipe econômica ao Congresso, a proposta propõe unir Pis/cofins em um 

novo imposto, chamado de Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS). 

O Ministério da Economia avalia qual o melhor caminho para aprovar primeiro a CBS, 

um novo tributo federal no modelo do IVA. O ministro Paulo Guedes não desistiu do novo tributo 

nos moldes da antiga CPMF, com a justificativa de que sua receita poderia financiar a 

desoneração da folha. Mas existem outras pautas consideradas prioritárias na frente, como a 

votação do Orçamento de 2021 e a decisão da PEC emergencial, que volta ao debate e pode ser 

reforçada, mas sem muitas chances de impacto imediato no corte de despesas. 

 

‘Vacinação é luz no fim do túnel’, diz Campos Neto 
O Estado de S. Paulo 

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse  que a vacinação em massa 

da população brasileira é uma “luz no fim do túnel” que pode ajudar na retomada da economia. 

“O Brasil tem uma capacidade alta de vacinação, pode vacinar mais de 5 milhões de pessoas em 

um dia. A coordenação da vacinação não é algo fácil de fazer. Mas achamos que a vacinação é a 

luz no fim do túnel”, disse Campos Neto, em evento virtual da The Economist. 

Enquanto o presidente Jair Bolsonaro coloca em dúvida a eficácia da vacinação contra a 

covid-19, Campos Neto e o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendem publicamente a 

imunização como essencial para que a economia, de fato, se recupere em 2021. Entre a equipe 

econômica, há o receio de que a demora em vacinar a população force um novo processo de 

isolamento social, com novos impactos na economia. 

Com a definição das presidências das duas casas do Congresso, Campos Neto disse ainda 

esperar que as reformas avancem na Câmara e no Senado. “Estamos perto de começar a colocar 

a agenda de reformas no Congresso em votação”, afirmou. A participação do presidente do BC 

no evento foi gravada na última sexta-feira, antes da votação no Congresso, que terminou com 

a eleição dos candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro. 

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. 


