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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
23 FEVEREIRO DE 2021 
 

Nubank será integrado à carteira digital do Google 

O Estado de S. Paulo 

O Nubank anuncia a integração do banco com o Google Pay, ferramenta de pagamentos 

digitais do Google. Com a parceria, clientes da fintech poderão utilizar o serviço do Google pelo 

celular para compras na função débito ou crédito – os pagamentos poderão ser feitos pelo 

recurso de aproximação dos smartphones. Com o banco digital, já são 16 instituições que 

utilizam o Google Pay no Brasil como carteira digital. O recurso, disponível apenas para usuários 

de celulares com sistema operacional Android, também está presente em outros 40 países. 

As compras com o Google Pay poderão ser realizadas tanto em estabelecimentos que 

aceitam pagamento pelo método de aproximação do celular quanto pela internet. Segundo a 

fintech, aproximadamente 90 milhões de transações com cartão sem contato foram feitas no 

ano passado pelos seus clientes, uma alta de 114%. A integração, porém, pode não estar 

disponível de imediato para todos os usuários. O Google informou que a atualização vai ser feita 

gradativamente, mas que todos os clientes vão receber a função. Em dezembro de 2020, o 

Nubank publicou uma “brincadeira” em seu Twitter sobre uma possível integração com o Apple 

Pay, carteira digital da Apple. Na publicação, o banco trouxe a imagem de um caça-palavras onde 

a frase “Apple Pay” podia ser encontrada. Após o barulho,  desmentiu a informação. 

 

Conselho avalia indicação de general para Petrobrás 

Broadcast 

O campo de batalha estará aberto, na reunião do conselho de administração da 

Petrobrás, na qual seus 11 membros terão de votar a favor ou não do nome do Joaquim Silva e 

Luna para a presidência da Petrobrás, no lugar de Roberto Castello Branco. Se houver rebeldia 

e o nome do general for rejeitado, o presidente Bolsonaro pode levar a empresa a enfrentar 

uma batalha jurídica, sob acusação de abuso de poder, se mantiver sua decisão. Isso ajudou a 

petroleira a perder mais de R$ 100 bilhões em valor de mercado. Isto pode trazer implicações 

jurídicas para a companhia e rasgar uma lei criada em 2016, após o escândalo de corrupção da 

Petrobrás, para regrar empresas estatais de economia mista.  Os conselheiros, por sua vez, 

também estão presos a compromissos e correm o risco de serem responsabilizados na pessoa 
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física pelo voto. Isso vale, inclusive, para uma decisão favorável à indicação de Bolsonaro. 

Advogados consultados pelo Broadcast afirmam que o voto tem de ser justificado em bases 

técnicas, que mostrem a escolha à luz dos negócios da companhia e seu desempenho. 

Não seria surpresa se o encontro se alongar por muitas horas e resultar em uma votação 

apertada. “Caso a União insista em uma troca eventualmente à revelia da decisão do conselho, 

haverá implicação jurídica contra a empresa”, diz André Antunes Soares de Camargo, sócio do 

Tozzinifreire Advogados. Na mesma linha, o sócio do escritório Mattos Filho e especialista em 

petróleo e gás, Giovani Loss, diz que a configuração de abuso de poder passa pela situação em 

que a decisão da União tenha causado prejuízo ou estresse financeiro à companhia. Porém, a 

Lei das SAS prevê que a União deve usar o poder para que a empresa realize seu dever social. 

 

Atacado x Varejo 

Broadcast 

Lojas do hipermercado Extra passaram a exibir cartazes com preços de atacado. O GPA, 

dono da marca, confirmou que o projeto piloto de reposicionamento de preços está 

implementado em 23 lojas da bandeira. O novo conceito será feito para os demais pontos de 

hipermercados em 2021. A nova política de preços do Hipermercado Extra coloca o valor 

referente à compra no atacado ao lado do valor normal dos produtos nas gôndolas, de maneira 

muito parecida com a organização dos atacarejos. Em nota, o GPA afirmou que se trata de uma 

nova dinâmica comercial, com foco em melhorar a rentabilidade do modelo de hipermercado. 

Mantêm-se nas lojas os serviços e diferenciais do modelo hipermercado. 

 

Nova Casa 

Broadcast 

Depois de vender sua sede em Belo Horizonte para a Fundação São Francisco Xavier, 

conforme antecipou à Coluna, a Usiminas bateu o martelo sobre a “nova casa”, o Edifício 

Amadeus, no bairro Savassi, área nobre da capital mineira. » Em paz com a vizinhança. Em uma 

indicação de que a briga societária da Usiminas com a japonesa Nippon Steel está encerrada, 

elas serão vizinhas no novo endereço. Há alguns anos, ambas protagonizaram uma das maiores 

disputas do mundo corporativo com a argentina Ternium. Depois de acertados os ponteiros, foi 

definido o comando alternado da siderúrgica, hoje sob gestão da Ternium.  

 

Aumento do delivery 
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Broadcast 

Como não poderia deixar de ser, o Carnaval do “sofá” fez disparar o delivery de 

refeições. Levantamento feito pela Linx, de tecnologia para o varejo, e da Neemo, empresa de 

soluções de delivery, aponta que o número de pedidos entre a sexta-feira de carnaval e Quarta-

Feira de Cinzas saltou 276% quando comparado ao mesmo período de 2020. 

 

Queda no Turismo Doméstico 

Broadcast 

A nova onda de coronavírus que se alastra pelo País interrompeu a retomada das 

viagens aos principais pontos turísticos brasileiros. A ocupação média dos hotéis ficou em 34,5% 

em janeiro, um patamar similar ao de dezembro, quando fechou em 34% e ainda abaixo do 

registrado em janeiro do ano passado, antes da chegada da pandemia, quando marcou 56%. Os 

dados fazem parte de pesquisa do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB). O maior 

nível de ocupação em janeiro foi verificado no Nordeste, com 48,06%, mas abaixo dos 72,2% na 

comparação anual. Na sequência vieram Centro-oeste (38,5%), Sudeste (32,6%), Sul (31,5%) e 

Norte (30,7%). Já a diária média dos hotéis foi de R$ 225,98 em janeiro, queda de 8,6%. 

 

Preços sustentam as exportações do agronegócio 

O Estado de S. Paulo 

Embora tenham caído 1,3% em janeiro, na comparação com o resultado de um ano 

antes, as exportações do agronegócio continuam a apresentar desempenho bastante favorável 

no valor acumulado em 12 meses. O total exportado de fevereiro do ano passado a janeiro de 

2021 somou US$ 100,63 bilhões, com aumento de 4,6% em relação aos 12 meses 

imediatamente anteriores, quando o total alcançou US$ 96,16 bilhões, de acordo com a 

Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura (Mapa). 

Em janeiro, as exportações do agronegócio alcançaram US$ 5,67 bilhões; um ano antes 

tinham sido de US$ 5,75 bilhões. De acordo com o Mapa, a principal causa da redução foi a 

queda acentuada da quantidade exportada de soja em grão. O fato foi atribuído ao baixo 

estoque de passagem, ao atraso do plantio da safra 2020/2021 por causa da seca e, depois, ao 

atraso nas áreas de colheita em decorrência de chuvas. 

Se os preços dos principais produtos exportados pelo País tivessem permanecido em 

relativa estabilidade, a queda das exportações em valor seria ainda mais acentuada, pois a 

redução da quantidade exportada em janeiro, de 2,5%, superou a queda em valores. 
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Desde maio de 2020, passado o impacto inicial da pandemia sobre a economia mundial, 

os preços internacionais das commodities vêm aumentando. Em outubro haviam superado os 

valores médios do primeiro trimestre do ano, isto é, de antes dos efeitos da pandemia. O 

movimento de alta se mantém em 2021. A queda do volume exportado de soja em janeiro foi 

compensada pela alta em valor de outros produtos. As vendas externas de milho cresceram 

42,5%; as de açúcar de cana em bruto, 35,6%; as de café verde, 30,2%; e as de farelo de soja, 

28,3%. No período de 12 meses até janeiro, o agronegócio foi responsável por 47,9% das 

exportações totais do Brasil, superando a participação de 43,3% registrada nos 12 meses 

anteriores. O complexo soja continua sendo o principal item da pauta de exportações do 

agronegócio (34,6% do total), seguido de produtos florestais (11,2%) e complexo sucroalcooleiro 

(10,1%). A China, principal destino desses produtos há anos, aumentou sua participação nas 

exportações de 32,2% para 33,3%. 

 

Cinco meses após abrir capital, ações da rede Petz acumulam alta de 70% 

Broadcast 

Os animais de estimação ganharam mais brinquedos e petiscos na pandemia, fazendo 

com que o mercado de cuidado para pets conseguisse ficar imune ao tombo da economia em 

2020, que deve ficar acima de 4% quando os números do ano forem fechados. Líder do setor, a 

rede Petz abriu seu capital em setembro e surfou essa resistência do setor à crise econômica 

trazida pela pandemia de covid-19. Desde que abriu seu capital em 2020, a companhia viu suas 

ações subirem 70% na B3, a Bolsa paulista. A empresa hoje é avaliada em R$ 8,7 bilhões. 

Situada em um segmento bastante pulverizado, mesmo sendo uma empresa bilionária, 

a Petz atualmente tem 6% de participação de mercado, seguida de perto pela Cobasi, com 5%. 

O setor de produtos e serviços para animais de estimação faturou R$ 40,1 bilhões no ano 

passado, uma alta de 13% sobre 2019, segundo dados do Instituto Pet Brasil. 

Depois de abrir o capital, a empresa tem a intenção de crescer via aquisições. Hoje, 

pequenos petshops e clínicas veterinárias ocupam uma participação de aproximadamente 51% 

do mercado. Segundo o Euromonitor, trata-se do maior domínio de pequenas empresas do setor 

no mundo. Na China essa fatia é de 38% e na Inglaterra, de 24%. 

Com o mercado aquecido, a Petz abriu 28 lojas pelo Brasil no ano passado. Para os 

próximos cinco anos está em seu planejamento estratégico a inaugurar de 30 a 40 anualmente. 

Conforme os últimos dados da companhia, a Petz tem 136 pontos de venda em 15 Estados e no 

Distrito Federal. Para os próximos cinco anos, a empresa pretende fincar sua bandeira com uma 

loja em cada um dos 27 Estados brasileiros. Menos de seis meses após sua abertura de capital – 
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2021 somou US$ 100,63 bilhões, com aumento de 4,6% em relação aos 12 meses 

imediatamente anteriores, quando o total alcançou US$ 96,16 bilhões, de acordo com a 

Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura (Mapa). 

Em janeiro, as exportações do agronegócio alcançaram US$ 5,67 bilhões; um ano antes 

tinham sido de US$ 5,75 bilhões. De acordo com o Mapa, a principal causa da redução foi a 

queda acentuada da quantidade exportada de soja em grão. O fato foi atribuído ao baixo 

estoque de passagem, ao atraso do plantio da safra 2020/2021 por causa da seca e, depois, ao 

atraso nas áreas de colheita em decorrência de chuvas. 

Se os preços dos principais produtos exportados pelo País tivessem permanecido em 

relativa estabilidade, a queda das exportações em valor seria ainda mais acentuada, pois a 

redução da quantidade exportada em janeiro, de 2,5%, superou a queda em valores. 
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Desde maio de 2020, passado o impacto inicial da pandemia sobre a economia mundial, 

os preços internacionais das commodities vêm aumentando. Em outubro haviam superado os 

valores médios do primeiro trimestre do ano, isto é, de antes dos efeitos da pandemia. O 

movimento de alta se mantém em 2021. A queda do volume exportado de soja em janeiro foi 

compensada pela alta em valor de outros produtos. As vendas externas de milho cresceram 

42,5%; as de açúcar de cana em bruto, 35,6%; as de café verde, 30,2%; e as de farelo de soja, 

28,3%. No período de 12 meses até janeiro, o agronegócio foi responsável por 47,9% das 

exportações totais do Brasil, superando a participação de 43,3% registrada nos 12 meses 

anteriores. O complexo soja continua sendo o principal item da pauta de exportações do 

agronegócio (34,6% do total), seguido de produtos florestais (11,2%) e complexo sucroalcooleiro 

(10,1%). A China, principal destino desses produtos há anos, aumentou sua participação nas 

exportações de 32,2% para 33,3%. 

 

Cinco meses após abrir capital, ações da rede Petz acumulam alta de 70% 

Broadcast 

Os animais de estimação ganharam mais brinquedos e petiscos na pandemia, fazendo 

com que o mercado de cuidado para pets conseguisse ficar imune ao tombo da economia em 

2020, que deve ficar acima de 4% quando os números do ano forem fechados. Líder do setor, a 

rede Petz abriu seu capital em setembro e surfou essa resistência do setor à crise econômica 

trazida pela pandemia de covid-19. Desde que abriu seu capital em 2020, a companhia viu suas 

ações subirem 70% na B3, a Bolsa paulista. A empresa hoje é avaliada em R$ 8,7 bilhões. 

Situada em um segmento bastante pulverizado, mesmo sendo uma empresa bilionária, 

a Petz atualmente tem 6% de participação de mercado, seguida de perto pela Cobasi, com 5%. 

O setor de produtos e serviços para animais de estimação faturou R$ 40,1 bilhões no ano 

passado, uma alta de 13% sobre 2019, segundo dados do Instituto Pet Brasil. 

Depois de abrir o capital, a empresa tem a intenção de crescer via aquisições. Hoje, 

pequenos petshops e clínicas veterinárias ocupam uma participação de aproximadamente 51% 

do mercado. Segundo o Euromonitor, trata-se do maior domínio de pequenas empresas do setor 

no mundo. Na China essa fatia é de 38% e na Inglaterra, de 24%. 

Com o mercado aquecido, a Petz abriu 28 lojas pelo Brasil no ano passado. Para os 

próximos cinco anos está em seu planejamento estratégico a inaugurar de 30 a 40 anualmente. 

Conforme os últimos dados da companhia, a Petz tem 136 pontos de venda em 15 Estados e no 

Distrito Federal. Para os próximos cinco anos, a empresa pretende fincar sua bandeira com uma 

loja em cada um dos 27 Estados brasileiros. Menos de seis meses após sua abertura de capital – 
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e com dinheiro no caixa –, o crescimento projetado não virá da simples abertura de lojas, mas 

também por meio da construção de centros veterinários e hospitais para pets acoplados às lojas 

– uma vertente do negócio batizada de Seres. 

São 115 centros veterinários sendo que dez deles funcionam também como hospitais. A 

ideia é criar todo um “ecossistema” para o atendimento ao animal de estimação. Além da rede 

de hospitais, está no planejamento para os próximos anos o fornecimento de toda uma gama 

de serviços, que podem ir desde “dog walkers” (profissionais que passeiam os cães) a hotéis, 

passando por um serviço de veterinário a domicílio. Dentro da criação desse ecossistema, um 

lançamento já testou uma novidade curiosa, que já rendeu até prêmio no Cannes Lions – Festival 

Internacional de Criatividade. A Petz desenvolveu um e-commerce em que o próprio animal de 

estimação “escolhe” o produto. As expressões do pet são capturadas pelas câmera, e a 

tecnologia promete medir o interesse do bicho quando ele for apresentado a algum produto, de 

snacks a brinquedos interativos. O Itaú BBA apontou que o crescimento de participação do 

mercado da Petz decorre do ganho de mercado que antes estava nas mãos de pequenas lojas. 

“Em contraste com a tendência negativa registrada em muitos setores da economia durante a 

crise do covid-19, o mercado doméstico de pet care tem apresentado um crescimento sólido. 

 

‘Não é hora de aumentar imposto de itens que estão na mesa de todos’ 

O Estado de S. Paulo 

A inflação dos produtos vendidos nos supermercados paulistas desacelerou em janeiro 

para 1%, após alcançar 2,2% em dezembro, segundo o Índice de Preços dos Supermercados, da  

Associação Paulista de Supermercados (Apas) e a Fipe. Está longe de ser um ciclo de queda de 

preços, segundo o gestor de Relações Institucionais da Apas, Rodrigo Marinheiro. Isso porque 

itens importantes como as carnes e os queijos, dos tipos mais comuns como muçarela, prato e 

minas, que já tiveram aumento de ICMS em meados de janeiro, terão novo reajuste de imposto 

em 1.º de abril. “Não é hora de aumentar imposto de itens que estão na mesa de todos”, diz. 

• Como estão os preços dos produtos vendidos nos supermercados? 

Em janeiro, tiveram uma desaceleração. Fecharam com alta de 1%, depois de terem 

atingindo 2,2% em dezembro. O resultado de janeiro poderia ter sido menor se não tivesse 

ocorrido o aumento da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 

em meados do mês. Até 14 de janeiro, o ICMS das carnes estava em 4,5% e dos queijos muçarela, 

prato e minas em 12%. No dia 15, o ICMS da carne subiu para 4,7% e desses queijos para 13,3%. 

Se não tivesse tido esse aumento de imposto a alta de preço desses produtos teria sido bem 

menor. E, no caso da carne suína, que houve deflação, ela teria sido mais significativa. 

(23/02/2021)
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• A desaceleração dos preços em janeiro é tendência? 

No geral, está longe de ser um ciclo de queda de preços. É mais uma acomodação das 

cotações que tem a ver com pressão menor das exportações e também com o fim do auxílio 

emergencial. As pessoas já não têm mais aquele ímpeto de consumo e pensam duas vezes antes 

de comprar. Mas temos no horizonte uma nova rodada de aumento de impostos para 1.º de 

abril. A alíquota do ICMS sobre as carnes sobe para 5,5% e sobre os queijos, para 18%. 

• Os supermercados vão repassar esse aumento de imposto para o preço?  

Estamos com margem de lucro pequena. Não temos como absorver tudo. Por isso, 

somos contra qualquer tipo de aumento de imposto, sobretudo neste momento de 

desemprego. Não é hora de aumentar imposto de itens que estão na mesa de todos. 

• Como resolver essa questão?  

Esses aumentos estão programados em decretos baixados pelo governo do Estado de 

São Paulo no fim de 2020. Nós esperamos que o governo volte atrás e revogue esses decretos. 
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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   

 Fonte: IBGE 

INDICADORES SOCIAS 
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ  NORDESTE BRASIL    PERÍODO 

Índice de GINI: 0,6193 0,6277 0,6086   
Renda domiciliar per capita R$ 942 - 2.398,00   
Expectativa da Vida 74,1  -   76,7 2017 
IDH 0,68 - 0,765 2010 

 Fonte: IBGE 

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$) -131,3 -           -1.125,5        Jan/2021 
Estoque do Volume de Crédito         4,02 TRI         Dez/20 
                                INFLAÇÃO RMF  NORDESTE       BRASIL         PERÍODO 
Meta - -     3,75        2021 
IPCA (Acumulado no Ano) 0,36       0,25        01/2021  
Fonte: Banco Central e , ME e IBGE 
     

MERCADO DE TRABALHO 
INDICADOR/REGIÃO               CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

Contratações 368.287  1.985.818 15.166.221 Jan-Dez/2020 
Demissões 349.741  1.951.129 15.023.531 Jan-Dez/2020 
Saldo de Empregos Gerados 18.546        34.689     142.690 Jan-Dez/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 

 Fonte: IBGE e ME 

Total de Empresas Ativas  
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ             NORDESTE    BRASIL PERÍODO 

Empresas Ativas 600.790   3.462.249 19.907.733 2020 
Fonte: ME 

                  Abertura/Fechamento de Empresas – Ceará - Jan-Dez 2020 

Especificação 

Total do Ano 
2021 

2018 2019 2020 
Jan Até Jan 

Abertura 69.981 84.948 89.084 11.239 11.239 
Fechamento 71.796 31.501 27.463 3.314 3.314 
Saldo -1.815 53.447 61.621 7.925 7.925 

 Fonte: JUCEC 

                   Protocolos e Resoluções Aprovados pelo CEDIN 2020 
Especificação Quan�dade Inves�mentos Privados Projetados (R$) Emprego Direto Projetados 

Protocolos  39 881.278.406,90 7.296 
Resoluções 19 165.696.341,37 1.965 

                   Fonte: ADECE 

   PECEM – Total de Movimentação de Cargas (Toneladas) 

Período 

Total do Ano 
2021 

2018 2019 2020 
Jan Até Jan 

  17.214.859 18.096.308 15.930.483 1.367.393 1.367.393 
                   Fonte: CIPP 




