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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
05 DE MARÇO DE 2021 

 

PIB paulista resiste e cresce 0,4% na pandemia 

O Estado de S. Paulo 

A economia paulista mostrou forte capacidade de reação no ano marcado pelo impacto 

brutal da pandemia de covid-19 sobre a atividade econômica em todo o mundo. Ao contrário 

da economia brasileira, que encolheu 4,1% em 2020, de acordo com dados do IBGE que 

confirmaram as projeções predominantes nos últimos meses, o PIB do Estado de São Paulo 

registrou alta de 0,4% no ano passado. São cálculos da Fundação Seade, órgão do governo do 

Estado responsável pela compilação de estatísticas econômicas e sociais paulistas, inclusive as 

que abastecem a base de dados do IBGE. 

Embora pequena, a expansão é um fato auspicioso, visto que a economia mundial – com 

exceção da China e de poucas nações – encolheu por causa da pandemia. No quarto trimestre 

de 2020, o PIB paulista foi 2,5% maior do que o do trimestre anterior e 4,9% maior do que o de 

um ano antes, o que mostra mais vigor nos últimos meses. A indústria, setor do qual São Paulo 

responde por boa parte da produção nacional, encolheu 2,9% em 2020, mas o resultado de 

dezembro, com alta de 13,4% na comparação com o mesmo mês de 2019, mostra forte 

recuperação. O resultado do PIB paulista de 2020 foi assegurado pelo desempenho do setor de 

serviços, que cresceu 1,8%. Já a agropecuária teve desempenho semelhante ao da indústria, 

com redução de 1,7%. 

Ao comentar esses números, o secretário da Fazenda do Estado, Henrique Meirelles, 

observou que, no caso dos serviços, as tecnologias de comunicação e de informação, com os 

serviços financeiros e as atividades imobiliárias, foram as principais responsáveis pelo 

crescimento. Sobre o resultado geral do PIB paulista, Meirelles observou que São Paulo teve 

menor redução do que a queda média da economia brasileira, recuperou-se mais depressa e, 

assim, conseguiu fechar o ano com resultado positivo. 

O Indicador PIB+30 – desenvolvido pela Fundação Seade para antecipar o 

comportamento da economia paulista e fornecer informações para balizar decisões sobre 

políticas públicas – indica queda em janeiro, na comparação com dezembro. Mas, para o ano, a 

projeção é positiva, com expansão média de 5,3%, a depender, obviamente, de fatores como 

avanço da vacinação e ambiente econômico e político. 
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Comportamento dos Três Principais Setores do PIB Nacional 

Folha de São Paulo 

Entre os três principais setores que compõem o grosso do PIB nacional, os resultados do ano 

foram contrastantes:  

 Serviços - A queda de 4,5%, pior resultado da série iniciada em 1996 para o setor que 

responde por 50% dos empregos no país, fez sua participação no PIB cair de 73,5% para 

72,8%. O impacto da pandemia foi maior nos segmentos que demandam atendimento 

presencial, como lazer e hospedagem, que caíram 12,1%.  

  Indústria - A retração de 3,5% só não foi maior porque os segmentos de alimentos, 

farmacêutico, papel e celulose, produtos de fumo e material de limpeza seguraram o 

percentual, mesmo com a construção caindo 7%, pior índice do grupo. A participação 

do setor no PIB caiu de 21,4% para 20,4%.  
 Agronegócio - Setor que segurou o PIB, registrou crescimento de 2% no ano, 

impulsionado pelas safras de soja, café e milho. Com isso, aumentou sua fatia do PIB de 

5,1% em 2019 para 6,8% em 2020.  

 

Nova temporada de ofertas na B3 será aberta por Dasa 

Broadcast 

A reestreia da Dasa Diagnósticos na Bolsa está cotada para inaugurar a próxima 

temporada de ofertas, com fixação de preços das ações prevista para entre março e abril. A fila 

para análise na CVM não para de crescer e já soma 45 operações, enquanto os bancos acumulam 

pedidos de cotação para novas transações. A Raízen, do Grupo Cosan, está em conversas com 

várias instituições para uma oferta de 15% de sua atual base de ações. A transação é estimada 

entre R$ 8 bilhões e R$ 13 bilhões. Como o processo está no início, porém, é possível que a 

oferta escorregue para o terceiro trimestre. Um dos motivos da chegada da Dasa primeiro é o 

fato de a oferta estar restrita a investidores institucionais e com um rito regulatório mais curto. 

A oferta deve movimentar entre R$ 5 bilhões e R$ 7 bilhões. Na coordenação da 

operação estão Bradesco BBI, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suise, Morgan 

Stanley, Safra, Santander e Itaú BBA. Com ela, a expectativa é que a próxima leva de ofertas 

alcance R$ 50 bilhões, o que seria o maior volume para uma temporada de captações. 

Desde a segunda-feira, outras cinco companhias protocolaram na CVM pedidos de 

análise de IPO: Bionexo, Grupo Avenida, Infracommerce, Rio Alto Renováveis e Rio Energy 

Participações. O Broadcast apurou que mais empresas irão ingressar com pedidos para serem 
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listadas em bolsa em breve, entre elas a companhia chilena de varejo Cencosud, a CBO, do setor 

de navegação, a Athena, de saúde, e a CMA, do setor agroindustrial. 

 

Financiamento Coletivo Cresce 

Folha de São Paulo 

As empresas de financiamento coletivo (ou equity crowdfunding, em inglês) de startups 

(empresas de base tecnológica) caíram no gosto do investidor pessoa física.   

O aumento da procura se deveu principalmente à criação de plataformas digitais como 

CapTable, EqSeed, StartMeUp e Kria, que popularizaram o acesso a esse investimento, e à baixa 

taxa de juros de ativos como poupança e renda fixa.  

Regulamentadas pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) em 2017, as empresas de 

financiamento coletivo costumavam atrair investidores institucionais, de altos volumes, e 

fundos de venture capital, de risco.   

Hoje, com cadastro em um dos sites disponíveis e quantias iniciais a partir de R$ 500, 

qualquer pessoa pode investir em startups.  

Para quem pretende começar, alguns detalhes devem ser observados:  

 Ao apostar em uma startup, o investidor assume o risco de não ter retorno se a 

empresa não for adiante. E de ter de esperar um bom tempo, mesmo que o negócio 

pareça promissor. 

 Depois de aplicar numa startup, o investidor normalmente tem que esperar pelo 

processo de “exit” (saída, em inglês), quando a empresa é vendida junto com suas 

participações, ou abre capital na Bolsa. 

  Outra alternativa se o exit demorar é torcer para que investidores maiores adquiram 

suas fatias em alguma rodada de captação de capital pela empresa junto ao mercado 

 Especialistas recomendam não colocar mais de 10% do patrimônio disponível para 

novos investimentos e apostar em várias startups ao mesmo tempo, de modo a diminuir 

o risco.  

 

Criação de Plano de Saúde de Estatais 

Broadcast 

O fundo de pensão Real Grandeza (dos funcionários de Furnas e Eletronuclear) pretende 

levar adiante este ano a criação da Real Grandeza Saúde, uma empresa à parte, com outro CNPJ. 

O projeto foi aprovado pelo conselho e está prestes a ser enviado à Superintendência Nacional 
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de Previdência Complementar (Previc). A ideia é oferecer planos de saúde premium, com custo 

30% abaixo do mercado, para os atuais participantes e entrantes no fundo de pensão. Será um 

plano de autogestão, sem a necessidade de gerar lucro nem gastar com publicidade.  

 

Crise nos Shoppings 

Broadcast 

A entrada de São Paulo na fase vermelha, com a imposição de restrições ao 

funcionamento do comércio, vai acertar em cheio o setor de shopping centers. O Estado 

concentra cerca de um terço do total de estabelecimentos do País. 

Dos 601 shoppings do Brasil, já estão fechadas 140 unidades, espalhadas por diferentes 

municípios de Minas Gerais, Bahia, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul mais o 

Distrito Federal. Esse número sobe para 305 a partir de sábado, conforme a Associação Brasileira 

de Shopping Centers (Abrasce). 

 

Dificuldades na compra de Imóveis Comerciais 

Broadcast 

Está mais difícil fechar a compra de imóveis comerciais por conta do avanço da 

pandemia. Transações como compras de prédios de escritórios, por exemplo, estão levando 

mais tempo para progredir. Os compradores têm pedido aos vendedores garantia de renda, isto 

é, o compromisso de pagamento temporário correspondente às perspectivas de locação do 

edifício, um mecanismo bastante acionado em épocas de incerteza sobre o futuro do setor, 

como é o caso. 

 

Novas parcerias da Heineken pós Coca-Cola 

Broadcast 

Recém-saída de um acerto com o sistema Coca-Cola, a Heineken passará a distribuir a 

marca de água Bonafont, da Danone, nas regiões Sul e Sudeste do País, a partir de abril. Juntas, 

as duas pretendem, é claro, ganhar mercado. Para a cervejaria, a parceria traz bebidas não 

alcoólicas e aumenta o cardápio oferecido aos clientes. Para a Danone, é a oportunidade de 

aumentar a entrada da Bonafont fora de São Paulo, onde lidera entre as águas. 

A Heineken vê espaço para abrigar em sua rede de distribuição marcas com sinergia com 

seus produtos, especialmente em bares e restaurantes. De carona, a Danone espera aumentar 
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Crise nos Shoppings 

Broadcast 

A entrada de São Paulo na fase vermelha, com a imposição de restrições ao 

funcionamento do comércio, vai acertar em cheio o setor de shopping centers. O Estado 

concentra cerca de um terço do total de estabelecimentos do País. 
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Broadcast 

Recém-saída de um acerto com o sistema Coca-Cola, a Heineken passará a distribuir a 

marca de água Bonafont, da Danone, nas regiões Sul e Sudeste do País, a partir de abril. Juntas, 

as duas pretendem, é claro, ganhar mercado. Para a cervejaria, a parceria traz bebidas não 

alcoólicas e aumenta o cardápio oferecido aos clientes. Para a Danone, é a oportunidade de 

aumentar a entrada da Bonafont fora de São Paulo, onde lidera entre as águas. 

A Heineken vê espaço para abrigar em sua rede de distribuição marcas com sinergia com 

seus produtos, especialmente em bares e restaurantes. De carona, a Danone espera aumentar 
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em 50% a participação da marca nos mercados incluídos pela parceria repaginada com a Coca, 

que começa oficialmente a partir do meio do ano. 

 

Com restrições, lojista de shopping fala em demissões e tenta renegociar 

aluguel 

O Estado de S. Paulo 

A determinação do fechamento do comércio com o Estado de São Paulo na fase 

vermelha de restrições para conter o contágio pela covid-19 preocupa associações de lojistas, 

que temem uma nova onda de demissões daqui para frente. A perda de faturamento também 

deve reabrir discussões com os donos dos pontos comerciais para flexibilizar as cobranças de 

aluguéis – assim como ocorreu no ano passado, com a chegada da pandemia. 

A fase vermelha em São Paulo afeta o setor de shopping centers, o Estado concentra 

182 unidades, um terço do mercado nacional. “É muito dolorido para as empresas”, comenta o 

presidente da Associação Brasileira dos Lojistas Satélites (Ablos) e dono da rede de moda TNG, 

Tito Bessa Júnior. Ele afirma que a nova quarentena deixou o setor perplexo, pois os lojistas não 

esperavam que o governo adotasse medidas tão duras. Em vez disso, a expectativa era de que 

fossem adotadas outras iniciativas discutidas desde o começo da pandemia, como a criação de 

novos leitos em hospitais de campanha, o avanço na testagem em massa para a doença e a 

aceleração da vacinação, relata. Bessa Júnior acrescenta que as empresas tendem a ficar 

inadimplentes, especialmente aquelas cujas vendas ainda não haviam se recuperado 

plenamente, casos dos setores de roupas, acessórios, cosméticos, entre outros. Frente a isso, 

ele argumenta que não restam opções a não ser deixar de pagar certas despesas, como aluguéis.  

Ele ainda classifica as próximas duas semanas de comércio fechado como “um 

desespero a mais para os lojistas, que estão vivendo dia após dia nesta incerteza”. O temor, 

segundo ele, é de aceleração do desemprego, principalmente por parte de pequenos lojistas, 

que representam 70% do total dentro de um shopping. 

O governo de São Paulo determino a volta de todo o Estado para a fase vermelha a partir 

do sábado, 6. Serão 14 dias de restrição, e somente os serviços essenciais como saúde, 

alimentação e segurança poderão funcionar. As lojas de shoppings poderão funcionar de forma 

“drive-thru”, para compras feitas em apps e lojas online, nos horários agendados e a organização 

de cada empreendimento. Supermercados dentro dos centros de compras poderão funcionar. 

 

Empreendedorismo: De volta ao mercado (a questão da idade) 

(05/03/2021)

(05/03/2021)

(05/03/2021)
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Folha de São Paulo  

Se é verdade, como apontam estudos internacionais, que as pessoas que vão viver até 

os 120 anos já nasceram, não é menos fato que o etarismo - o preconceito para com os mais 

velhos - é uma realidade. E o ano da pandemia não ajudou em nada: 

No Brasil, a população com mais de 50 anos passou de 54 milhões em 2020, ou 25% do 

total. Desses 62,5 milhões, 34,8% ainda dependem de trabalho para essa contribuição.   

A renda dos que têm mais de 60 anos é representativa no orçamento de 62,5 milhões 

de domicílios no país. Entretanto, 80% dos trabalhadores demitidos em 2020 tinham mais de 50 

anos.    A solução para enfrentar a realidade (e as contas), para muitos, foi partir para o 

empreendedorismo:  7,3% dos empreendedores no Brasil têm 65 anos ou mais, segundo dados 

do IBGE . 

 

 

 

 

 

Assessoria de Comunicação - Sedet
Fone: (85) 3444.2900
www.sedet.ce.gov.br
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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         Jan/2021 
                                INFLAÇÃO RMF  NORDESTE       BRASIL         PERÍODO 
Meta - -     3,75        2021 
IPCA (Acumulado no Ano) 0,36       0,25        01/2021  
Fonte: Banco Central, 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            7.534 (100%)     46.516 (100%)  175.121(100%)  3 TRI 2020  
    Força de Trabalho (mil)       3.569 (47%)    22.020 (47%) 96.556 (55%) 3 TRI 2020 
       Ocupada (mil)              3.068        18.078      82.464 3 TRI 2020 
       Desocupada (mil)                 501          3.942      14.092 3 TRI 2020 
   Fora da Força de Trabalho (mil)     3.965 (53%)    24.496 (53%) 78.565 (45%) 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 Quantidade Investimentos 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 
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