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 NOTÍCIAS ECONÔMICAS:      08 DE FEVEREIRO 2021 
 

Maioria dos brasileiros apoia avaliação de desempenho de 
servidores públicos 

O Estado de S. Paulo 

 

 

A maioria dos brasileiros apoia uma política de avaliação do desempenho para os 

servidores públicos e defende que todos sejam afetados pelas mudanças na regra de 

estabilidade, incluindo os que já estão em serviço, mostra pesquisa do Instituto Ideia Big Data 

sobre a reforma administrativa. A proposta tem o objetivo de reformular o RH do Estado, com 

novas regras para contratar, promover e demitir os servidores. Encomendada pelo movimento 

liberal livres, a pesquisa entrevistou 1.688 pessoas por telefone celular, entre os dias 6 e 11 de 

janeiro, com recortes de classe social, faixa etária, gênero, escolaridade e região. 

A reforma administrativa foi enviada ao Congresso pelo presidente Bolsonaro em 

setembro do ano passado, mas não andou. A proposta enviada pelo Executivo não afeta a 

estabilidade dos atuais servidores, uma exigência colocada pelo presidente para assinar a 

reforma feita pela equipe econômica. A estabilidade é a garantia de que, depois de três anos da 

posse e de uma avaliação de desempenho, os servidores estatutários não possam ser demitidos. 

A maior parte dos entrevistados quer que as mudanças nessa prerrogativa sejam 

aplicadas ao funcionalismo que já está na ativa, mas 45% dos ouvidos defendem a manutenção 

da estabilidade para todos os servidores. Outros 13% dizem que apenas algumas carreiras 
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essenciais devem continuar com o benefício e 29% afirmaram que restrições à estabilidade 

devem atingir todas as categorias. Sete em cada dez entrevistados disseram ser favoráveis à 

avaliação de desempenho para servidores públicos. A avaliação de desempenho evita que as 

progressões na carreira, como aumento salarial, sejam feitas automaticamente e por tempo de 

serviço como ocorre hoje. Na reforma administrativa proposta, esse é um dos poucos pontos 

em que as mudanças também afetam os servidores da ativa. Ao entregar a proposta, o 

Ministério da Economia informou que o projeto de lei complementar que regulamenta a 

possibilidade de desligamento de servidor público por “baixo desempenho” estava em fase de 

elaboração e que logo seria enviado ao Congresso – ainda não foi. Hoje, a possibilidade de 

exoneração por mau desempenho não existe. 

Segundo análise do Ministério da Economia, o processo de aferição da performance não 

funciona: numa escala de 0 a 10, a nota média atribuída aos servidores pelos colegas é 9,8. Na 

prática, a avaliação entre pares foi convertida em mera formalidade. A pesquisa também quis 

saber sobre a avaliação da população em relação ao salário. Para 31% dos entrevistados, as 

remunerações são injustas porque têm valores muito superiores aos rendimentos pagos na 

iniciativa privada. Outros 21%, no entanto, consideram que os salários são inferiores aos pagos 

por empresas no setor privado. O estudo mostra que 48% são a favor da aplicação de provas 

práticas para servidores, 29% nem a favor nem contra e 6% contra. Para 55% dos entrevistados, 

servidores em função obsoleta devem manter contrato e salário, mas devem ser transferidos 

para uma outra função e 44% acham que o servidor deve trabalhar em qualquer lugar que 

houver necessidade de sua mão de obra e não apenas para onde prestou o concurso. 

“A pesquisa mostra que a população é bastante favorável que o servidor público seja 

avaliado e que tenha flexibilidade para exercer diferentes funções no serviço público, não fique 

atrelado a uma função que possa ter ficado obsoleta e que faça provas práticas”, diz Paulo 

Gontijo, diretor executivo do movimento. O objetivo do Livres com a pesquisa é dar subsídio 

para os parlamentares sobre a reforma administrativa. 

 

Santander vê crescimento robusto no agro em 2021 

Broadcast 

O Santander prevê procura maior por crédito vinda de agricultores. A estimativa é de 

que a carteira de R$ 24 bilhões cresça de 25% a 30% em 2021, após avanço de 20% em 2020, diz 

Carlos Aguiar, diretor de Agronegócios. No horizonte, a firme demanda externa por grãos e 

carnes e o bom desempenho do agro, beneficiado pelo dólar forte. Aguiar avalia que o resultado 
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não ficará comprometido com o cancelamento de feiras agropecuárias presenciais, que 

permitiam contato direto com o público. Ele acredita que empréstimos a produtores (varejo) 

seguirão crescendo mais do que às empresas. É que companhias têm quitado dívidas ou 

substituído crédito de curto prazo por prazos mais estendidos em emissões de títulos, IPOS e 

outros. “Para elas, há mais recursos baratos”, diz. A demanda de pessoas físicas deve crescer 

30% ante 2020, e a das empresas, em torno de 12%. 

A partir de maio, o banco também ofertará crédito pela startup Gira, adquirida em 2020. 

Antes, a Gira fazia só análise de Cédulas de Produto Rural (CPR) apresentadas pelos agricultores 

para comprar insumos. Com a startup, o Santander acessará produtores financiados por tradings 

e revendas, em vez de bancos, por não disporem de terra para dar como garantia ou já terem 

oferecido a propriedade em outro empréstimo. “Prevemos um crescimento bem grande de uma 

safra para outra. Não há limite de recursos”, afirma Aguiar. O executivo do Santander conta que 

o banco continuará abrindo lojas “agro”, especialmente no Centro-oeste, Norte e Nordeste, 

reforçando, também, equipes regionais. No Brasil são 15 redes comerciais ou regiões. “Teremos 

uma estrutura de agro para cada rede.” 

Bayer e o crescimento de operações “Barter” 

Broadcast 

A Bayer espera em 2021/22 crescimento de 10% do barter, operação em que empresas 

vendem insumos a agricultores em troca da produção futura. Segundo Carlos Branduliz, gerente 

nacional da empresa no Brasil, a soja continua sendo o “carro-chefe” por causa do crescimento 

de área e da escalada de preços. A oleaginosa representa cerca de 40% do negócio de barter da 

companhia. A Bayer vê potencial de incremento em algodão, milho e cana. Nesta safra, a 

empresa passa a oferecer operações de barter integradas com produtos da Monsanto e Bayer, 

de olho na volatilidade dos preços futuros e do câmbio, o que amplia o interesse pela 

ferramenta. “Vai fazer com que o produtor calibre seus custos”, diz Branduliz. Em 2020/21, um 

quarto das operações com defensivos feitas pela empresa no País ocorreu por meio de barter. 

Votorantim no mercado de insumos agrícolas 

Broadcast 

Traz resultados à Votorantim Cimentos a estratégia de criar, em maio passado, uma 

marca exclusiva para insumos agrícolas, a Viter. Fechou o ano com vendas de 5 milhões de 

toneladas de calcário agrícola, corretivos e nutrientes para o solo, ante 4,3 milhões de t em 2019. 
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Aumento da Rastreabilidade da Soja 

Broadcast 

A Amaggi vai usar parte dos US$ 750 milhões captados com a sua primeira emissão de 

títulos sustentáveis, concluída em janeiro, para ampliar a rastreabilidade na cadeia de soja. A 

empresa compra o grão de mais de 5 mil agricultores, além de ser ela própria uma produtora. A 

ideia é melhorar a plataforma Originar, desenvolvida com tecnologia geoespacial para mapear 

fazendas. “O objetivo é aumentar a rastreabilidade, hoje em 98% da soja que compramos”, 

afirma Dante Pozzi, diretor financeiro-administrativo. O plano é também ampliar o volume 

produzido e originado com certificações de sustentabilidade como RTRS e Proterra. 

O título sustentável da Amaggi foi alvo de questionamentos da Chain Reaction Research. 

A ONG com sede nos EUA diz que o sistema de implementação do compromisso de 

desmatamento zero da empresa é “insuficiente” para aliviar riscos e não cobre desmatamento 

legal. A Amaggi diz estar comprometida com uma cadeia “livre de desmatamento”. Afirma que 

não compra soja de áreas desmatadas na Amazônia após 2008. No Cerrado, 99% da soja safra 

2019/20 de municípios de maior risco era livre de desmatamento, diz. Em fazendas próprias, 

não tem desmatamento no mínimo desde 2008. 

Mercado questiona preços da Petrobrás 

O Estado de S. Paulo 

A mudança da política de preços da Petrobrás, anunciada em fato relevante na sexta-

feira – mas na verdade modificada no primeiro semestre de 2020 –, pegou o mercado de 

surpresa e levantou dúvidas sobre a transparência da decisão, que ao contrário de outras 

alterações feitas pela companhia desde 2019, não foi comunicada ao mercado. 

A Petrobrás só emitiu o fato relevante sobre o tema após a informação ter sido revelada 

pela agência Reuters. No documento, a estatal admitiu que alterou a política de preços de 

trimestral para anual “estritamente para fins de gestão e diagnóstico interno” em março de 

2020, mas que isso nada interfere nas decisões sobre ajuste de preços, que continuam a seguir 

a paridade internacional. A empresa alega que “não divulga os detalhes de sua política de preços 

em razão de sensibilidade comercial”. 

Apesar disso, pelo menos em duas ocasiões a companhia avisou de outras mudanças na 

política de preços. Em março de 2019, informou que o diesel não teria ajuste no prazo inferior 

de 15 dias; e em junho do mesmo ano avisou que não teria mais periodicidade para ajustes nos 

preços do óleo diesel e gasolina. A notícia teve ainda mais peso por ocorrer  depois do presidente 
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Bolsonaro ter reafirmado a independência da empresa em sua política de preços, e em meio à 

insatisfação dos caminhoneiros em relação à alta do diesel. 

Para o presidente da Associação dos Acionistas Minoritários (Aidmin), Aurélio Valporto, 

a empresa escondeu a informação e deveria ter publicado fato relevante. Valporto avalia que a 

decisão foi tomada no início da pandemia para evitar repassar a forte queda do preço do 

petróleo no mercado internacional, que chegou a ser cotado a US$ 20 o barril em abril do ano 

passado.   “Na época, o combustível deveria ser mais barato do que foi no Brasil. Eles devem ter 

pensado que se continuassem a seguir essa política (trimestral) poderiam ter prejuízo. 

Reduziram o preço dos combustíveis, mas não na mesma proporção que o mercado externo”. 

Para o analista da consultoria Stonex, Thadeu Silva, o aumento de prazo para avaliação 

de ajustes pode ser uma política danosa para a empresa, diante dos preços defasados que 

mantém no mercado interno: “Ela não comunicou ao mercado. Do ponto de vista econômico o 

prazo de até 12 meses para seguir o preço internacional, é muito longo.” Segundo Silva, com os 

preços defasados atuais, a estatal é obrigada a abastecer todo o mercado com prejuízo.  

Depois de forte queda na pandemia, o mercado de petróleo tem registrado sucessivas 

altas, e na sexta-feira fechou a US$ 55/barril do tipo Brent, influenciado pela expectativa de uma 

nova rodada de estímulos fiscais nos Estados Unidos. O presidente da Associação dos 

Importadores de Combustíveis (Abicom), Sérgio Araújo, reclama da falta de paridade dos preços 

da estatal com o mercado externo. Segundo ele, os últimos valores apurados mostram que para 

se equiparar ao mercado internacional a gasolina deveria estar R$ 0,19/litro mais caro e o diesel, 

R$ 0,36/litro. Já para o analista da Mirae Asset Pedro Galdi, o mercado vai absorver bem a 

mudança de estratégia da companhia, mesmo que tenha sido pego de surpresa, respaldados 

pelo aumento de produção no pré-sal e da alta do preço do petróleo, que segundo ele pode 

chegar a US$ 60 o barril. A notícia da mudança de política derrubou, no espaço de uma hora, as 

ações ordinárias da estatal em 4,5% e as preferenciais, em 3,7%. No final do pregão, no entanto, 

após o fato relevante, elas subiram e fecharam em alta de 1,40% e 0,69%, respectivamente. 

Cenário para commodities é positivo 

E-investidor 

Se a pandemia afetou o mercado de commodities em 2020, analistas acreditam que 

neste ano as perspectivas são animadoras para as ações de empresas que produzem matérias-

primas, sobretudo destinadas ao mercado externo. Os investidores que querem manter esses 

papéis na carteira, porém, precisam considerar que as empresas do setor possuem dinâmicas 

distintas, o que pode afetar o desempenho das ações. 
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neste ano as perspectivas são animadoras para as ações de empresas que produzem matérias-

primas, sobretudo destinadas ao mercado externo. Os investidores que querem manter esses 

papéis na carteira, porém, precisam considerar que as empresas do setor possuem dinâmicas 

distintas, o que pode afetar o desempenho das ações. 
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O Banco Central informou que o Índice de Commodities Brasil (IC-BR) avançou 10,55% 

em janeiro na comparação com dezembro. Já o indicador internacional de commodities, o CRB, 

cresceu 8,29% em janeiro em relação ao mês anterior. Apesar da expectativa de um “boom” das 

commodities, como se viu nos anos 2000, analistas lembram que as matérias-primas vivem 

ciclos diferentes. Portanto, a escolha de papéis precisa analisar o contexto de forma particular. 

“Enquanto o minério de ferro atingiu o pico e agora está em um momento de acomodação de 

preços, no caso da celulose há um início de ciclo de alta, com as companhias produtoras 

passando aumento de preço”, diz Patrick Conrad, analista de commodities da Western Asset. 

Segundo Conrad, no caso do petróleo, afetado em 2020 principalmente pela queda da 

demanda provocada pela redução de mobilidade, o momento é de recuperação de preço, 

devido ao início da vacinação contra a covid-19 e a crença de que as economias vão se recuperar. 

Há quem faça leitura de um novo salto nas commodities, como se viu em intervalos de 

tempo diferentes nas últimas duas décadas. Quando a China começou sua ascensão como 

gigante na produção de ferro, na primeira década de 2000, gerando demanda, o Brasil se 

consolidou como um dos principais exportadores da matéria-prima ao lado da Austrália. Entre 

2002 e 2008 as ações da Vale tiveram um retorno médio anual de 51,07%, como mostra um 

levantamento da Economática para o E-investidor. Outras produtoras de commodities foram 

bem no mesmo período, como Petrobrás, com retorno médio anual de 57,08%. A JBS, do setor 

de carnes, só teve o IPO realizado em março de 2007. Por isso, seu desempenho no primeiro 

intervalo considerado no levantamento é reduzido na comparação aos outros dois papéis. Mas, 

entre 2016 e 2021, a ação da companhia teve retorno médio anual de 20,31%. 

A expectativa de retomada econômica global, amparada sobretudo no avanço da 

vacinação, é positiva e pode beneficiar os papéis das empresas de commodities. Ricardo França, 

analista da Ágora Investimentos, vê três fatores fundamentais para esse processo: recuperação 

da demanda, liquidez elevada nos mercados e o nível de oferta. 

No caso da Vale, além do preço do minério de ferro, outro fator que pode pesar no papel 

no curto prazo é o acordo final com as autoridades de Minas Gerais para reparar os danos 

causados pela tragédia de Brumadinho. “O investidor não gosta de incertezas. Quando ele tem 

um número em mente, como esse acordo de R$ 37 bilhões, ele tem uma certeza do tamanho 

do passivo da Vale com relação a demandas do Ministério Público”, diz Conrad, da Western. 

Na outra ponta, no setor de carne, o cenário é de um ano forte. Por ser um setor 

essencial, as empresas praticamente não tiveram paralisações em 2020. Contudo, o investidor 

precisa avaliar caso a caso. “O aumento do preço do milho encarece principalmente a produção 

do frango. É necessário entender como cada empresa está se posicionando”, diz França. 
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