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PRINCIPAIS NOTÍCIAS  ECONÔMICAS: 01 MARÇO DE 
2021 
 

Preço de matérias-primas sobe 40% e favorece Brasil 

O Estado de S. Paulo 

As cotações em dólar das 19 principais commodities agrícolas, metálicas e de energia 

subiram, em média, 40% desde abril de 2020, movimentação que abre boas perspectivas para o 

Brasil, um dos principais fornecedores mundiais de produtos, como soja, milho e minério de 

ferro. Os preços atuais são reflexo da recuperação econômica no mundo após período mais 

agudo da pandemia – e em especial na China –, mas ainda estão 16,1% abaixo do pico registrado 

em 2011. Ainda não está claro se um novo “superciclo” das matérias-primas, como aquele 

iniciado na primeira década dos anos 2000, se repetirá agora, mas o País já viu as exportações 

de minério de ferro subirem 20,3% em 2020 e a renda no campo aumentar 40%.  

As economias dos países, em geral, vêm se recuperando de forma rápida da queda 

provocada pela pandemia. A China é o maior exemplo disso. Um dos principais efeitos desse 

cenário é o aumento da demanda – e dos preços – das matérias-primas. De abril de 2020 até 

agora, as cotações em dólar das 19 principais commodities agrícolas, metálicas e de energia 

haviam subido, em média, 40%, de acordo com o índice Commodity Research Bureau (CRB), 

indicador que é referência no comportamento das matérias-primas. É um avanço que interessa 

ao Brasil, um dos maiores fornecedores mundiais de produtos como soja, milho, carnes e 

minério de ferro. Ainda não está claro, entre os analistas, se o mundo caminha para um novo 

“superciclo” das commodities, nos moldes daquele que se iniciou na primeira década dos anos 

2000 – os preços atuais ainda estão 16,1% abaixo do pico registrado pelo CRB, em 2011. O que 

está evidente é que essa alta de preços abre boas perspectivas para o País. 

Em 2020, as exportações de soja subiram 9,6% e as de minério de ferro, 20,3%, em 

relação a 2019, segundo o Ministério da Economia. A alta do minério de ferro (que ultrapassa 

os 70% em relação ao início de 2020) trouxe efeito para as ações da Vale, que dobraram de valor 

em relação ao início da pandemia. A CSN conseguiu levantar R$ 5,2 bilhões com a abertura de 

capital de sua unidade de mineração. Enquanto indústria, varejo e serviços sentiram o baque 

provocado pelos efeitos da covid-19, o campo comemorava uma alta de quase 40% na renda 

obtida com a venda de grãos, fruto de safra recorde no País de mais de 250 milhões toneladas. 

A recuperação dos preços do petróleo, que haviam desabado no início da pandemia, teve 

consequências para a Petrobrás. A empresa fechou o quarto trimestre com um lucro de R$ 59,9 
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bilhões, revertendo perdas registradas no início de 2020. Mas também foi a alta das cotações 

que acabou provocando a saída do presidente da empresa, Roberto Castello Branco. 

O superciclo das commodities anterior trouxe um período de bonança para o Brasil. 

Foram anos de fortes crescimentos do PIB – entre 2004 e 2008, o País cresceu, respectivamente, 

5,8%, 3,2%, 4%, 6,1% e 5,1%. Essa boa fase, porém, acabou camuflando os problemas 

estruturais, e as reformas econômicas foram deixadas de lado. Quando o tempo de fartura se 

foi, o Brasil acabou mergulhando em recessão. 

Para os analistas, seja este um superciclo ou não, é importante não perder de vista que 

os problemas estruturais do País precisam ser atacados com urgência. “Isso (um eventual 

superciclo) não seria capaz de resolver a questão fiscal, nem acelerar o potencial de crescimento 

do País de forma significativa. Este segue travado pelo ambiente de negócios muito ruim, que 

não vai ser resolvido por um novo boom de commodities”, afirma o coordenador do IBRE/FGV, 

Armando Castelar.  Roberto Attuch, CEO da Ohmresearch, também não vê nesse cenário de alta 

de preços das commodities um argumento para adiar reformas. “Hoje estamos numa situação 

bem diferente da que estávamos no governo Lula”, diz. Em 2005, a relação entre a dívida e o PIB 

era bem menor do que é hoje e a situação fiscal não era tão delicada como a atual. Ou seja, 

desta vez, será muito mais desastroso jogar as reformas para baixo do tapete. 

 

Os investimentos diretos depois da pandemia 

Broadcast 

Algumas contas do balanço de pagamentos do País mostram maior suscetibilidade ao 

impacto da pandemia e, por isso, têm oscilado mais que outras. A tendência de queda dos 

investimentos diretos no País (IDP) no resultado acumulado de 12 meses era notada desde 2019, 

mas a redução se acentuou a partir de junho de 2020. O déficit na conta de viagens 

internacionais também mostra diminuição mais expressiva. 

O IDP– conceito utilizado pelo Banco Central (BC) para registrar o fluxo de recursos 

destinados à participação no capital de empresas sediadas no Brasil e as operações financeiras 

internacionais entre matrizes e filiais,  no acumulado de 12 meses chegou a praticamente US$ 

80 bilhões em maio de 2019. Desde então, com poucas exceções, vem se reduzindo a cada mês. 

Em janeiro de 2021, ficou em US$ 33,35 bilhões, de acordo com o BC. 

Em janeiro, como consequência do ambiente de incertezas que marca a economia 

mundial – e a brasileira, em particular, em razão de dificuldades de diversas naturezas que 

turvam o cenário conjuntural do País –, o ingresso de IDP alcançou US$ 1,838 bilhão, bem menos 

do que o resultado de um ano antes, de US$ 2,654 bilhões. 
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Dados mostram forte recuperação em fevereiro. Até o dia 19, registrava-se o ingresso 

de US$ 5,842 bilhões. Para o mês, a projeção do BC é de US$ 6,5 bilhões, valor bem mais próximo 

da média observada em anos anteriores. Para o ano, o BC estima IDP no total de US$ 60 bilhões, 

o que não será ruim e contribuirá para manter em situação confortável o balanço de 

pagamentos do País. Outra conta que tem ajudado a manter essa situação é a de viagens. Em 

janeiro, o saldo negativo dessa conta, tradicionalmente deficitária, foi de apenas US$ 39 

milhões, ante US$ 764 milhões em janeiro de 2020. Nos 19 primeiros dias de fevereiro, o déficit 

soma US$ 34 milhões. Dólar mais caro, restrições a ingresso de estrangeiros em diversos países 

e a necessidade de evitar riscos de contágio pela covid-19 inibem as viagens. Em janeiro, o déficit 

em transações correntes ficou em US$ 7,253 bilhões. O déficit acumulado de 12 meses ficou em 

US$ 9,405 bilhões, ou 0,65% do PIB, o menor porcentual desde fevereiro de 2008 (0,43%). 

 

Mercado reduz projeção de queda para Ibovespa 

Broadcast 

O mercado financeiro reduziu a expectativa de perdas para as ações no curtíssimo prazo, 

mostra o Termômetro Broadcast Bolsa. Com 14 participantes, a previsão de que a próxima 

semana será de queda caiu de 20,00% na pesquisa anterior para 7,14%. Em direção oposta, teve 

avanço expressivo a percepção de estabilidade, que na semana passada era de 20,00% e agora 

ficou em 35,71%. A perspectiva de ganhos refluiu, mas ainda é amplamente majoritária, 

passando de 60,00% para 57,14%. A Bolsa teve perda de 7% na semana. 

A primeira semana de março traz grande expectativa para os agentes, em função da 

votação da PEC no Senado que vai permitir o pagamento de nova rodada do auxilio emergencial. 

Na agenda de indicadores, o destaque local é a divulgação do PIB brasileiro do quarto trimestre 

e de 2020. No exterior, as atenções seguem direcionadas ao comportamento dos Treasuries e a 

tudo que possa sinalizar pressões de preços com potencial para antecipar a normalização da 

política monetária nos Estados Unidos. Os agentes ficarão de olho nos vários discursos de 

dirigentes do Federal Reserve  ao longo da semana e, na sexta, no relatório de emprego de 

fevereiro. "Houve, provavelmente, melhora modesta das contratações, com crescimento da 

folha em 225 mil vagas, contra 49 mil anteriormente", prevê o Bank of America (Bofa), que 

estima manutenção da taxa de desemprego em 6,3%. 

 

Obstáculos à recuperação do emprego 

Broadcast 
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A queda da taxa de desocupação entre o terceiro e o quarto trimestres de 2020, de 

14,6% para 13,9%, pode indicar alguma melhora do mercado de trabalho ao longo do segundo 

semestre do ano passado. Mas, ainda que positiva, essa evolução mostrada pela Pnad Contínua 

do IBGE é insuficiente para caracterizar uma recuperação sustentável do nível de emprego. O 

quadro continua ruim. O cenário sombrio não decorre do fato de a taxa de desocupação no fim 

de 2020 ser a mais alta para o período em toda a série histórica da Pnad Contínua, iniciada em 

2012. As perdas foram “muito profundas”, observou a analista do IBGE Adriana Beringuy, 

advertindo que a reversão levará tempo. E ainda dependerá da eficácia das medidas de controle 

da pandemia e da evolução da atividade econômica.  

Parte significativa das pessoas em idade e em condições de trabalhar deixou de procurar 

ocupação durante certo período por falta de oportunidades e, por isso, foi excluída da força de 

trabalho (soma de pessoas ocupadas e desocupadas). Mas foi excluída também do contingente 

de desocupados. Essa dupla exclusão empurra para baixo a taxa de desocupação. Mesmo assim, 

a taxa média anual de desocupação subiu de 11,9% em 2019 para 13,5% em 2020. Mantido o 

contingente na força de trabalho, isso significaria um aumento entre 1,5 milhão e 1,8 milhão de 

desocupados. Mas, em um ano, a população ocupada encolheu em 8,373 milhões de pessoas. 

A taxa de desocupação não aumentou na mesma proporção porque o número de 

pessoas em condições de trabalhar, mas que, por não procurar ocupação, passou a fazer parte 

da população inativa, aumentou em 10,828 milhões. A redução em 4,706 milhões no número 

de trabalhadores informais entre 2019 e 2020 poderia sinalizar melhora da qualidade do 

trabalho. Mas o que ocorreu foi a “perda de ocupação propriamente dita e não transição na 

forma de ocupação do mercado de trabalho”, ressalta Adriana Beringuy. 

A crise está afetando mais o mercado informal, em geral com remuneração média 

inferior à do mercado formal. Ela é pior para quem ganha menos e tem menos proteção legal. 

 

Abertura para o Varejo 

Broadcast 

O Banco Modal abriu seus canais digitais para o investimento direto por pessoas físicas 

em títulos de crédito, como debêntures, certificados de recebíveis do agronegócio e 

imobiliários, que têm isenção de Imposto de Renda. O investimento mínimo é de R$ 1 mil. 

Até aqui, a área voltada ao crédito privado, comandada pelo sócio Mario Markus, só 

realizava transações para investidores institucionais. Com a queda do juro, na mínima histórica, 

e a busca das pessoas físicas por diversificação, o Modal enxergou a oportunidade, 
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Dados mostram forte recuperação em fevereiro. Até o dia 19, registrava-se o ingresso 
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A queda da taxa de desocupação entre o terceiro e o quarto trimestres de 2020, de 

14,6% para 13,9%, pode indicar alguma melhora do mercado de trabalho ao longo do segundo 

semestre do ano passado. Mas, ainda que positiva, essa evolução mostrada pela Pnad Contínua 

do IBGE é insuficiente para caracterizar uma recuperação sustentável do nível de emprego. O 

quadro continua ruim. O cenário sombrio não decorre do fato de a taxa de desocupação no fim 

de 2020 ser a mais alta para o período em toda a série histórica da Pnad Contínua, iniciada em 

2012. As perdas foram “muito profundas”, observou a analista do IBGE Adriana Beringuy, 

advertindo que a reversão levará tempo. E ainda dependerá da eficácia das medidas de controle 

da pandemia e da evolução da atividade econômica.  

Parte significativa das pessoas em idade e em condições de trabalhar deixou de procurar 

ocupação durante certo período por falta de oportunidades e, por isso, foi excluída da força de 

trabalho (soma de pessoas ocupadas e desocupadas). Mas foi excluída também do contingente 

de desocupados. Essa dupla exclusão empurra para baixo a taxa de desocupação. Mesmo assim, 

a taxa média anual de desocupação subiu de 11,9% em 2019 para 13,5% em 2020. Mantido o 

contingente na força de trabalho, isso significaria um aumento entre 1,5 milhão e 1,8 milhão de 

desocupados. Mas, em um ano, a população ocupada encolheu em 8,373 milhões de pessoas. 

A taxa de desocupação não aumentou na mesma proporção porque o número de 

pessoas em condições de trabalhar, mas que, por não procurar ocupação, passou a fazer parte 

da população inativa, aumentou em 10,828 milhões. A redução em 4,706 milhões no número 

de trabalhadores informais entre 2019 e 2020 poderia sinalizar melhora da qualidade do 

trabalho. Mas o que ocorreu foi a “perda de ocupação propriamente dita e não transição na 
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imobiliários, que têm isenção de Imposto de Renda. O investimento mínimo é de R$ 1 mil. 
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realizava transações para investidores institucionais. Com a queda do juro, na mínima histórica, 

e a busca das pessoas físicas por diversificação, o Modal enxergou a oportunidade, 
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especialmente porque a isenção do imposto de renda fez desses papéis os queridinhos dos 

investidores, inclusive durante a pandemia. 

 

Simbiose colhe resultado com defensivos biológicos 

Broadcast 

A gaúcha Simbiose, líder em defensivos microbiológicos e primeira parceira nacional da 

Corteva no segmento, projeta forte expansão neste ano. De olho na demanda adicional 

esperada, está investindo R$ 80 milhões na ampliação, até setembro, de duas unidades. Uma 

delas, de bionematicidas e bioinseticidas, absorverá até R$ 40 milhões para mais que dobrar a 

capacidade e suprir a Corteva, além dos clientes próprios. Também vai inaugurar um centro de 

pesquisa próximo de Curitiba (PR) e reforçará equipes de vendas e assistência no campo. “No 

mínimo acompanharemos a demanda aquecida do mercado”, diz Marcelo de Godoy Oliveira, 

CEO da Simbiose, detentora de 25% do mercado de microbiológicos. Segundo o executivo, a 

receita, de mais de R$ 250 milhões, deve crescer ao menos 40% em 2021, ante 60% em 2020. 

A Corteva, que até 2019 era uma divisão agrícola da Dowdupont, já contava com três 

inseticidas biológicos antes de investir em parcerias comerciais. Além da Simbiose, fechou 

contratos de desenvolvimento e comercialização de bioestimulantes com a espanhola Dadelos 

Agrosolutions, do grupo Ajinomoto, e de produtos à base de feromônios da francesa M2i. Novos 

negócios podem sair em 2021, diz Roberto Hun, presidente para Brasil e Paraguai.  

A Simbiose tem sido procurada por outras grandes companhias de agroquímicos, mas 

não considera ser comprada, afirma Oliveira. “Queremos colaborar com quem quer ter um 

portfólio de microbiológicos”, afirma o executivo. Ao mesmo tempo, a empresa se prepara para 

começar a exportar para Bolívia, Uruguai e África do Sul, além do Paraguai, onde já atuava. 

Planeja, ainda, entrar nos mercados norte-americano e europeu, daqui a quatro ou cinco anos. 

 

Melhoria na Logística 

Broadcast 

A Yara Fertilizantes colhe os resultados da digitalização de sua área logística. Aplicou R$ 

1,5 milhão nos últimos dois anos e já recuperou parte do investimento. Uma das soluções, o 

rastreamento da frota de adubos líquidos, deve render à empresa neste ano uma economia de 

cerca de R$ 900 mil. A redução de custos vem do menor tempo em que o transportador fica 

ocioso na operação, conta Alberto Rodrigues, gerente sênior de Logística da Yara Brasil. Pelo 

sistema, a companhia acompanha o status da aplicação em tempo real e replaneja as entregas. 
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O projeto da Yara envolve também o agendamento eletrônico de carga e descarga de 

caminhões nas unidades da empresa, que já gerou economia de R$ 700 mil entre agosto e 

dezembro do ano passado. No momento, a empresa está implantando uma plataforma própria 

para cotação eletrônica de fretes, que será adotada a partir de março. 

 

Governo vai reabrir renegociação de dívidas tributárias 

Broadcast 

Com o endurecimento de medidas restritivas para tentar conter o avanço da covid-19 

no Brasil, o governo federal vai reabrir o programa que permite aos contribuintes renegociar 

dívidas tributárias. A ideia é proporcionar um alívio no caixa das empresas quando governadores 

decretam o fechamento de estabelecimentos não essenciais devido ao colapso em seus sistemas 

de saúde. A nova rodada de negociação será mais ampla e poderá ter descontos em multas e 

juros para contribuintes que comprovarem baixa capacidade de pagamento. 

A portaria que reabre o chamado Programa de Retomada Fiscal deve ser publicada na 

edição de hoje do Diário Oficial da União. A expectativa é negociar de R$ 70 bilhões a R$ 90 

bilhões em débitos. O valor, porém, é tido como conservador porque será possível incluir um rol 

bem maior de dívidas, o que deve atrair mais adesões. Na última edição do programa, encerrada 

no fim de dezembro, só era possível incluir os débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) 

entre março e dezembro de 2020, período da calamidade pública pela covid-19. Nesse formato, 

os acordos envolveram R$ 81,9 bilhões em dívidas, e os descontos somaram R$ 25,6 bilhões. Os 

prazos de pagamento ficaram entre 84 e 145 meses. 

Agora, a negociação será mais abrangente e poderá incluir débitos anteriores a março 

de 2020, além dos que vierem a ser inscritos na Dívida Ativa até 31 de agosto deste ano. Ao 

estender o horizonte dos débitos para incluir até mesmo aqueles que ainda serão inscritos nos 

próximos meses, o governo tacitamente reconhece que as empresas começarão a enfrentar 

dificuldades severas. A adesão vai até 30 de setembro. 

A negociação alcança apenas débitos de até R$ 150 milhões inscritos na Dívida Ativa, 

cuja cobrança é de responsabilidade da Procuradoria-geral da Fazenda Nacional (PGFN). Quem 

deve acima disso precisa partir para um acordo individual. Há dois motivos principais para a 

reabertura do programa de renegociação: o risco elevado da nova onda de contaminações e o 

fato de que muitas dívidas vencidas no ano passado estão chegando só agora para à PGFN, uma 

vez que a pandemia suspendeu algumas cobranças e atrasou procedimentos adotados pela 

Receita Federal para encaminhar esses débitos para inscrição em Dívida Ativa. Cobrá-las 

seguindo o rito normal poderia estrangular as companhias num momento já delicado. 
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Em 2020, o governo garantiu uma arrecadação de R$ 1,7 bilhão com o programa. Em 

2021, a previsão é de R$ 4 bilhões, somados os pagamentos dos acordos antigos e a previsão de 

novas adesões. A Receita Federal também prepara uma negociação para débitos em fase 

administrativa de cobrança, quando há dúvida jurídica sobre a incidência do tributo. Nesses 

casos, a lei permite a oferta de um acordo para encerrar a disputa. 

 

 

 

 



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 


