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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
10 DE MAIO DE 2021 

 

País é ‘top five’ em cerca de 30 produtos agrícolas 
O Estado de S. Paulo 

Quem pensa que a excelência do agronegócio brasileiro se resume a soja, café 

e carnes está enganado. O País está entre os cinco maiores exportadores mundiais em 

valor em quase três dezenas de produtos agrícolas. O maior destaque é para os de 

sempre: açúcar, cereais, soja, milho, oleaginosas e frutas cítricas. Mas o Brasil aparece 

no “top five” de exportações da Organização para as Nações Unidas (ONU) com 

produtos inusitados, como pimenta, melancia, abacaxi, mamão papaia, coco, 

mandioca, caju, fumo, sisal e outras fibras, por exemplo. 

Os dados, de 2019, são da FAO, organização da ONU para Alimentação e 

Agricultura, e foram reunidos num estudo realizado pelo Instituto Millenium em 

parceria com a consultoria Octahedron Data experts (ODX). O objetivo do trabalho foi 

traçar uma radiografia do agronegócio brasileiro para entender as razões pelas quais o 

setor vive anos de prosperidade e tem caminhado na contramão dos demais, mesmo 

em meio à crise provocada pela pandemia. 

O comércio internacional é um dos pilares importantes para sustentar o bom 

desempenho do setor, turbinado pela desvalorização do câmbio e preços em alta das 

commodities. A agropecuária respondeu por cerca de US$ 45 bilhões das exportações 

em 2020 e há vários anos tem garantido o saldo positivo da balança comercial. 

Quando se avalia as exportações por setores, apenas a agropecuária 

apresentou crescimento nas vendas externas (6%) em comparação a 2019, mostra o 

estudo. Já a indústria extrativa e a de transformação registraram queda de 2,7% e de 

11,3%, respectivamente. 

Essa história se repete também no Produto Interno Bruto (PIB), a soma de 

todas as riquezas geradas no País. Em 2020, a agropecuária foi o único setor com 

resultado positivo e contribuiu para que os efeitos adversos da pandemia sobre a 

atividade não fossem ainda maiores. O PIB do setor avançou 2% sobre o ano anterior, 
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enquanto o da indústria recuou 3,5% e o dos serviços, 4,5%. Enquanto isso, a 

economia brasileira como um todo encolheu 4,1%. 

“O agronegócio é um exemplo positivo de como o setor privado está criando 

oportunidades”, afirma Priscila Pereira Pinto, presidente do Instituto Millenium. A 

executiva diz que a ideia do trabalho é mostrar que existe protagonismo do setor 

privado, apesar das leis que engessam a economia, criadas pelo Estado gigantesco que 

há no Brasil.  

Um dos pontos de destaque revelados pelo estudo foi o uso eficiente da 

tecnologia e da inovação para obter produção recorde e ganhos de produtividade, com 

diminuição da diferença entre a área plantada e a área colhida. A cana, por exemplo, é 

o produto que tem apresentado o melhor rendimento médio. Sozinha, representa 

mais da metade da produção em tonelagem da agricultura “Essa mistura de tecnologia 

e inovação significa menos água, menos área ocupada, maior sustentabilidade e 

resultados”, diz Priscila. 

De acordo com o estudo, a colheita de todas as lavouras – anuais e perenes – 

atingiu cerca de 1,24 bilhão de toneladas em 2020. Essa produção ocupou uma área 

com cerca de 63 milhões de hectares, ou 13,5% do território brasileiro. Paralelamente, 

houve um uso mais intensivo de tecnologia, que pode ser avaliado pelo emprego de 

máquinas. Entre 2006 e 2017, o número de estabelecimentos agrícolas com tratores, 

por exemplo, aumentou 50%. Em 45 anos, desde 1975, o crescimento foi de 391%. 

Outro aspecto relevante para o desempenho do agronegócio é a forte 

capitalização do setor. Apenas 15% dos mais de 5 milhões de estabelecimentos 

agropecuários buscam algum tipo de financiamento. Dos 784 mil estabelecimentos 

que obtiveram algum tipo de crédito, destaca-se o fato de 47% serem oriundos de 

recursos privados e 53% de recursos públicos. 
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Orçamento para investimentos em transporte é o menor em 

duas décadas 
O Estado de S. Paulo 

O ano de 2021 entrou para a história da infraestrutura como o pior período de 

investimentos públicos na área de transportes nas duas últimas décadas. Nunca o 

governo federal investiu tão pouco em estradas federais, portos, aeroportos e 

ferrovias. A situação grave, aprofundada pelo rombo nas contas públicas, encontra 

alguma reação nas concessões que são feitas ao setor privado. Ocorre que nem tudo 

interessa a empresas, mas apenas aquilo que pode render lucro. Restam, assim, 55 mil 

quilômetros de estradas federais que, na melhor das hipóteses, terão dinheiro neste 

ano para tapar alguns buracos. Nada mais. 

São os dados públicos e oficiais que revelam um cenário agonizante. A 

Confederação Nacional do Transporte (CNT) fez um levantamento dos aportes feitos 

pelo governo na malha de transporte do País, em todos os seus modais, desde 2001, a 

partir do sistema Siga Brasil. Os dados, então, foram corrigidos pela inflação a valores 

atuais, para evitar distorções e demonstrar, efetivamente, qual é a capacidade atual de 

investimento público no setor e compará-la aos anos anteriores.  Em 2021, depois de 

todo o imbróglio do Orçamento da União, o que sobrou para investimentos em 

transportes foram R$ 7,4 bilhões. Para se ter uma ideia do que isso significa, esse 

volume é 17,7% do aporte público injetado no setor em 2012, quando o governo, em 

valores corrigidos até hoje, separou nada menos que R$ 41,8 bilhões (R$ 25 bilhões, 

em valores daquele ano) para investimentos em logística. Na comparação do 

orçamento deste ano com o Brasil de 2001, o setor receberá menos da metade do que 

recebeu 20 anos atrás, quando contou com o equivalente a R$ 15,5 bilhões. 

“Entendemos a relevância de ampliar concessões, mas o cenário é crítico. Temos um 

orçamento raquítico que passa a prejudicar País”, afirma Bruno Batista, diretor da CNT.  

Um ano antes de o presidente Bolsonaro assumir, o governo havia dedicado, 

em 2018, R$ 11,1 bilhões ao setor. Em seu primeiro ano de governo, essa cifra caiu 

para R$ 10,1 bilhões. No ano passado, fechou em R$ 10,6 bilhões. Neste ano, 

finalmente, conta com R$ 7,4 bilhões. Com esse recurso em caixa, o poder de atuação 

do governo vai limitar, a fazer operações de conservação em estradas federais, sem 
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incluir manutenções mais ambiciosas ou projetos de ampliação de capacidade, 

pavimentação ou duplicação. Só o Dnit precisa de mais de R$ 6 bilhões por ano para 

fazer os serviços básicos de conservação nos 55 mil km de estradas. É preciso cuidar 

ainda de hidrovias, portos, aeroportos públicos e obras ferroviárias. 

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, reconhece as dificuldades e a 

limitação de mudar o cenário. “Como o orçamento atrasou muito neste ano, alguns 

projetos não foram tocados. Então, devemos ter alguma sobra em dois meses, para 

priorizar alguns projetos. Vamos fazer um esforço para sobreviver.” Entre os 

empreendimentos que, segundo Tarcísio, não podem parar estão obras como a BR-101 

na Região Nordeste, na BR-116 no Rio Grande do Sul e em trechos ferroviários da 

Ferrovia de Integração Oeste-leste (Fiol), empreendimento da estatal Valec na Bahia, 

que teve parte de seu traçado concedido. A aposta em concessões é importante, mas 

não se trata de um remédio de efeito rápido. O histórico do setor mostra que um 

projeto de concessão demora dois anos para ser concluído, entre etapas de 

licenciamento, modelagem financeira e efetiva realização de leilões, para só então 

começar a receber recursos. 

A expectativa do setor é de que haja algum “espaço político” no Congresso para 

recompor parte do orçamento com emendas parlamentares. “Na maior parte dos 

países, o indutor da malha de transporte é o investimento público. É preciso começar a 

dar o peso e a importância necessária para essa questão do transporte. Essa situação é 

uma tragédia para todo o País”, diz Bruno Batista, da CNT. “Os impactos da baixa 

qualidade acabam sendo pagos pelo consumidor. Isso tudo vai para a prateleira, não 

tem como escapar.” 

 

Avanço da covid afeta recuperação da indústria 
Broadcast 

A recuperação da produção industrial está perdendo velocidade. Desde junho 

de 2020, quando cresceu 9,4% em relação ao mês anterior, indicando forte retomada 

para compensar a queda brutal ocorrida em março e abril, o ritmo de crescimento 

vinha se reduzindo. Em fevereiro, houve queda de 1% em relação a janeiro; em março, 

a queda se ampliou para 2,4%. Nos nove meses que se seguiram ao início da 
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pandemia, a reação da atividade industrial chegou a resultar em recuperação plena de 

tudo o que havia sido comprimido no período mais grave (março e abril). Mas as 

reduções de fevereiro e março deste ano consumiram esse ganho. Ainda assim, o 

resultado de março é 10,5% maior do que o de um ano antes, mas naquele momento a 

pandemia já afetava a economia. 

O desempenho da indústria nos últimos meses acrescenta mais elementos ao 

quadro de arrefecimento do ritmo de expansão de toda a economia, em razão de 

fatores que pareciam sob controle no segundo semestre do ano passado, mas se 

agravaram no início de 2021. 

Há outros fatores que afetam a demanda de produtos industriais, como o 

desemprego, que continua muito alto, a aceleração da inflação e a interrupção do 

pagamento do auxílio emergencial nos primeiros meses deste ano. Some-se o temor 

da população da pandemia. O recuo da indústria em março, como mostram os dados 

do IBGE, foi disseminado. Alcança três das quatro grandes categorias econômicas do 

setor (bens de capital, com redução de 6,9% em relação a fevereiro; bens de consumo 

duráveis, -7,8%; e bens de consumo semiduráveis e não duráveis, -10,2%). A categoria 

bens intermediários teve discreta alta de 0,2%. 

Entre as atividades, a que teve influência negativa mais pesada sobre os 

resultados de março foi a de produção de veículos automotores, reboques e 

carrocerias, com queda de 8,4% sobre fevereiro. 

 

Cotação do dólar fecha semana com queda de 3,7% 
O Estado de S. Paulo 

O dólar fechou a primeira semana de maio acumulando queda de 3,7%. É a 

maior baixa semanal desde o final de novembro de 2020. O real foi a moeda de um 

país emergente com melhor desempenho mundial ante a divisa americana nos últimos 

cinco dias. No ano, a alta do dólar, que chegou a 12% em março, quase foi zerada, 

ficando agora em 0,77%. 

A perspectiva de novas altas de juros pelo Banco Central – que deixa o País 

mais atrativo para investidores estrangeiros, pois reduz o diferencial das taxas com 

outros emergentes – e exportações recordes do Brasil em meio à disparada dos preços 
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das commodities estão entre os fatores que vêm contribuindo para o melhor 

desempenho da moeda brasileira frente a seus pares. O cenário externo também está 

ajudando. A decepção com o fraco relatório de emprego dos Estados Unidos, com 

criação de vagas bem abaixo do previsto em abril, ajudou a enfraquecer ainda mais o 

dólar no mercado internacional, afastando a sensação de superaquecimento da 

economia americana, ressalta o estrategista do Rabobank, Maurício Une. A visão é que 

o Federal Reserve não vai precisar subir os juros tão cedo. No Brasil, o BC mais duro 

com os juros, a pandemia mostrando tendência de estabilização e ausência de notícias 

que pressionem a situação fiscal nesta semana ajudaram, ressalta ele. 

Em outros emergentes, o dólar teve queda menor do que no Brasil esta 

semana, movimento explicado porque a moeda brasileira vinha tendo desempenhos 

seguidamente piores que seus pares, por conta dos ruídos políticos e do risco fiscal. No 

México, a moeda americana recuou 0,40%, na Rússia caiu 1,82% e na África do Sul teve 

baixa de 2,81%. Aqui, o dólar chegou a R$ 5,48 no começo da semana, para cair a R$ 

5,20 na mínima de ontem. No dia, o dólar à vista fechou em queda de 0,93%, a R$ 

5,2286, a menor cotação desde 14 de janeiro. 

“O real vinha de um nível muito depreciado. Tinha muito prêmio de risco 

embutido”, afirma o sócio e gestor da Galapagos Capital, Sérgio Zanini. A pressão para 

a melhora da moeda brasileira por conta da alta dos preços de commodities como soja 

e minério de ferro vinha sendo abafada pelo risco fiscal e ruídos políticos em Brasília, 

avalia ele. Por isso, a divisa brasileira estava muito descolada de outros emergentes. 

“Há dois motores por trás desta apreciação do real, a alta dos preços das commodities 

e o Banco Central removendo o diferencial de juros.” 

Mesmo com a queda recente, o real ainda está barato e Zanini vê fôlego para 

mais baixas do dólar, com a moeda americana podendo recuar para perto de R$ 5,00 

ou mesmo um pouco. 

O dólar mais fraco acaba também ajudando a controlar a inflação, destaca 

Zanini. “Se o câmbio apreciar, ele tira um pouco da pressão da inflação no curto 

prazo.” 

A economista-chefe da Armor Capital, Andrea Damico, também vê chance de o 

dólar cair um pouco mais no Brasil, mas não abaixo de R$ 5,00. Para isso, será preciso 
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avançar com o ajuste fiscal. Ela destaca que a melhoria do câmbio começou com a 

resolução da novela do Orçamento de 2021, ainda que não tenha sido o ideal, mas foi 

sancionado com vetos e mantendo o teto. Em seguida, a economista observa que 

indicadores da atividade mostrando economia melhor que o esperado na segunda 

onda da pandemia e balança comercial forte ajudaram. Em abril, as exportações foram 

recordes para todos os meses da série histórica. No curto prazo, mantendo o cenário 

externo mais favorável, estes fatores devem seguir ajudando o real a ganhar força, 

avalia Andrea. 

 

Vendas no varejo recuam 0,6% em março, aponta IBGE 
O Estado de S. Paulo 

O recrudescimento da pandemia e as medidas restritivas necessárias para o 

combate à disseminação do novo coronavírus prejudicaram de forma generalizada os 

segmentos varejistas em março, com exceção do setor de supermercados. O volume 

vendido caiu 0,6% em relação a fevereiro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de 

Comércio, divulgados pelo IBGE. “Houve aumento da restrição de circulação de 

pessoas em março”, apontou Cristiano Santos, gerente da pesquisa do IBGE, 

acrescentando que houve fechamento de escolas e antecipação de feriados em 

diferentes estados do País. 

Sete das oito atividades que integram o comércio varejista registraram retração 

nas vendas em março ante fevereiro. A única taxa positiva foi a de hipermercados, 

supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (3,3%), impedindo recuo maior 

do varejo como um todo. 

Os supermercados já respondem por mais da metade do volume vendido no 

varejo. O segmento vinha prejudicado pela inflação de alimentos em patamar elevado, 

mas houve trégua em março. O setor supermercadista também foi impulsionado por 

uma migração de consumo das famílias, que deixaram de gastar em estabelecimentos 

fechados pelas medidas restritivas para consumir itens vendidos pelos hipermercados, 

atividade essencial que permaneceu aberta, apontou Santos. “Com os restaurantes 

fechados, a população correu para os supermercados”, concorda o economista 

Homero Guizzo, da corretora Guide Investimentos. 
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No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos e material 

de construção, houve redução de 5,3% no volume vendido em março ante fevereiro. 

As vendas de veículos caíram 20,0%, enquanto as de material de construção recuaram 

5,6%. A reabertura parcial das atividades econômicas em abril deve favorecer um 

crescimento das vendas, mas as incertezas com a crise sanitária ainda elevadas e as 

pressões no orçamento familiar, com lenta recuperação do mercado de trabalho, 

inflação pressionada e menor crescimento do crédito limitam uma maior velocidade de 

expansão do varejo nos próximos meses, avaliou Isabela Tavares, da Tendências 

Consultoria. 

 

Expectativas para 2021 
Broadcast 

Apenas 17% dos executivos brasileiros acreditam que a receita de suas 

empresas retornará aos níveis pré-pandemia ainda em 2021. Diante do ritmo de 

vacinação, a confiança corporativa no País está muito abaixo da média no mundo. 

Globalmente, 46% dos executivos veem a recuperação ainda este ano. Por aqui, a 

maioria (52%) acredita que o retorno só ocorrerá apenas a partir do ano que vem, 

segundo pesquisa da EY com 2,4 mil executivos de 52 países. 

 

Pressão sobre alimentos deve se manter 
Broadcast 

Os próximos meses devem continuar sendo bastante favoráveis para os 

produtores dos principais itens agropecuários que compõem a pauta de exportações 

do setor e, na maioria dos casos, fazem parte da mesa dos brasileiros. É o que mostra 

estudo do Ipea. Demanda internacional aquecida, câmbio favorável às exportações, 

produção em nível elevado, entre outros fatores, devem continuar a manter em alta a 

renda dos produtores. A atual safra deve marcar novo recorde de produção. 

Do lado de fora das porteiras, porém, o quadro é diferente. As famílias 

continuarão a sentir a pressão dos alimentos sobre seus orçamentos já apertados. 

Dentre 16 itens analisados no estudo do Ipea sobre mercados e preços agropecuários, 
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uns poucos, como laranja e banana, podem ficar mais baratos nos próximos meses; os 

demais continuarão a ficar mais caros ou manterão os preços altos que já alcançaram. 

Dificilmente, assim, a alimentação contribuirá para reduzir as dificuldades financeiras 

de boa parte dos brasileiros no futuro próximo. 

Em termos gerais, os mercados das principais commodities agropecuárias 

continuarão sendo marcados pela alta da cotação internacional. A soja continuará a 

liderar, de longe, o bom desempenho da balança comercial do setor. Sua demanda 

continuará aquecida. Outros itens da pauta de exportação, como milho, também 

propiciarão bons resultados. 

Para parte dos produtores, o câmbio valorizado tem também o efeito de elevar 

seus custos de produção, pois encarece insumos importados, reduzindo sua margem. 

Mas a esperada retomada em ritmo acelerado das economias da China e dos Estados 

Unidos, importantes destinos das exportações brasileiras, associada a estoques baixos 

de diversos produtos, manterá a cotação alta dos itens agropecuários. A queda da 

renda das famílias, o fechamento por período relativamente longo de bares e 

restaurantes, entre outros fatores, enfraquecem a demanda interna e tendem a 

pressionar os preços para baixo. 

Mas a maioria dos produtos consumidos diretamente pelos brasileiros deve ter 

alta de preços ou manter a alta observada nos últimos meses. Estão nesse caso açúcar, 

carne bovina, carne suína, carne de frango, ovos, leite, arroz e batata. Só os preços da 

laranja e da banana podem cair. 

 

PMEs chegam ao mercado de capitais 
Broadcast 

Não faz muito tempo, as operações para obter recursos via emissão de dívidas 

no mercado de capitais atendiam majoritariamente às grandes empresas. Em meio à 

pandemia de covid-19, uma mudança no perfil ganha corpo: mais empresas pequenas 

e médias passaram a buscar recursos por meio de operações no mercado financeiro. 

Levantamento com base em dados da Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) do primeiro trimestre de 2021, mostra 

ofertas de volumes cada vez menores. No segmento de títulos de dívida, a entidade 
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registrou dez operações de menos de R$ 100 milhões até 31 de março: sete ofertas de 

debêntures (títulos da dívida) e três de notas promissórias. Entre os exemplos em 

debêntures estão a Ascensus, empresa de logística de Joinville (SC) que captou R$ 25 

milhões em março, além da startup Plugify, com uma arrecadou R$ 32,6 milhões para 

investir na ampliação dos parques de tecnologia da informação (TI), recebendo 

recursos de fundos de crédito como Angá e Augme. 

Na emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) foram dez 

ofertas com captação abaixo de R$ 100 milhões. Entre os fundos imobiliários, são 31 

ofertas até R$ 100 milhões, sendo três delas de R$ 1 milhão. No mercado de 

Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) foram contabilizadas outras 28 ofertas 

com volumes abaixo de R$ 10 milhões, sendo a menor de apenas R$ 750 mil, da RB 

Capital Companhia de Securitização. 

Segundo profissionais que acompanham esse mercado, quatro fatores centrais 

explicam essa mudança nos últimos dois anos: a queda dos juros, a restrição do crédito 

nos bancos para pequenas empresas por causa da pandemia, menores custos dos 

intermediários e distribuidores para realizar ofertas restritas e a demanda dos 

investidores por aplicações de crédito privado. 

Na visão do líder de mercado de capitais da Guide Investimentos, Luis Gustavo 

Pereira, as ofertas em volumes menores ficaram possíveis por causa da redução de 

custos com a estruturação das ofertas. “Os grandes bancos são caros e parrudos, mais 

exigentes e possuem equipes maiores, mas atualmente os custos para estruturação de 

ofertas ficou bem menor”, diz. “Empresas regionais de supermercados e da construção 

civil já conseguem acessar o mercado de capitais com ofertas pequenas em 

recebíveis.” 

Para Carlos Ferrari, sócio do escritório NFA Advogados, o tíquete médio de 

operações com CRIs e FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios) está 

caindo para a faixa de R$ 10 milhões. “É possível montar ofertas com tíquetes de R$ 6 

milhões, R$ 8 milhões. Os custos de distribuição caíram com a pandemia, pois antes 

tinha de fazer eventos com os investidores. Hoje, o road show é virtual. Do lado das 

empresas, a documentação ficou toda eletrônica, tudo ficou mais rápido.” Ferrari 

também aponta para frente um aumento ainda maior do número de ofertas dedicadas 
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ao agronegócio. “Toda a cadeia do agronegócio está conhecendo o mercado de 

capitais além do eixo Rio-São Paulo. Vemos mais tomadores de recursos em cidades 

como Lucas do Rio Verde (MT), Barreiras (BA), Gramado e Canela (RS)”, exemplifica. 

Daniel Pegorini, presidente da Valora Investimentos, diz que recentemente a 

gestora ajudou a estruturar uma oferta de CRI de apenas R$ 7 milhões. “Não faz muito 

tempo, poucos anos, as ofertas só iam para mercado com volume acima de R$ 200 

milhões”, lembra. 

Além do juro muito baixo no último ano, Pegorini diz que as pequenas e médias 

empresas atingiram seus limites de crédito nos bancos com o avanço da crise causada 

pela pandemia, o que levou empresas mais profissionalizadas para o mercado de 

capitais.  

Para Paulo Fróes, diretor da SRM Asset, com a crise da pandemia “há uma 

demanda infinita por crédito” pelos pequenos negócios e parte dessa demanda passou 

a ser atendida pelo mercado de capitais, sem a intermediação dos grandes bancos. 

“Nessas ofertas menores, o coordenador precisa observar o negócio, para precificar o 

risco”, aponta. Fróes diz que o desafio para a continuidade do acesso ao mercado de 

capitais em operações com volumes menores passa pela profissionalização das 

empresas.  Nos FIDCs o recorte ficou ainda menor. A Anbima mostrou 29 operações 

abaixo de R$ 10 milhões no primeiro trimestre do ano, sendo que uma delas, a 

securitizadora Forte Brasil, captou R$ 40 mil. “Os principais compradores são os fundos 

de investimentos, que buscam melhores prêmios (ganhos) com o crédito privado”, 

explica Fróes. 

 

Crise causada pela covid desorganiza economia 
O Estado de S. Paulo 

A crise mundial causada pela covid19 causou uma desorganização da 

economia. Estudo da FGV mostra que mesmo no setor de serviços, em que bares e 

restaurantes perderam muito, houve ganhos em corretoras de valores e imobiliárias. 

Há ainda mudanças estruturais com valorização de áreas que envolvem comunicação a 

distância e perdas para as de contato pessoal. 

(10/05/2021)
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Um dos efeitos da crise global causada pela covid-19 foi a desorganização da 

economia. Num primeiro momento, o fechamento de atividades presenciais mundo 

afora provocou uma freada nunca vista na atividade. Porém, enquanto alguns setores 

foram atingidos em cheio, outros sofreram menos. Com o passar dos meses, essa 

desigualdade se refletiu também na recuperação. 

Em 2020, a retração econômica de 4,1% resultou numa perda de R$ 315,1 

bilhões no PIB, conforme estudo do IBRE/FGV. Desse valor, quase metade ficou 

concentrada na atividade “outros serviços”, que encolheu R$ 144,9 bilhões, puxada 

pelo tombo de negócios como hotéis, bares, restaurantes, salões de beleza e 

academias. Para Juliana Trece, pesquisadora do IBRE/FGV e coautora do estudo, a 

“queda generalizada” do setor de serviços pesa muito na economia: “É importante, 

ainda mais pela questão do mercado de trabalho, pois emprega muita gente.” 

O setor de bares e restaurantes foi um dos mais atingidos, tanto nos primeiros 

meses da pandemia quanto na segunda onda, em 2021. Por outro lado, mesmo com a 

retração agregada da economia, houve setores que saíram ganhando. Mesmo nos 

serviços, fecharam 2020 com ganhos atividades como intermediação financeira 

(corretoras de valores, por exemplo) e serviços imobiliários (cada um com R$ 16,3 

bilhões a mais de contribuição para o PIB). Para Eduardo Zilbermann, economista da 

Gávea Investimentos e professor da PUC-RIO, a covid-19 parece trazer mudanças 

estruturais. O destaque é um impulso nos serviços tecnológicos e em comunicação a 

distância. No lado negativo, enquanto a pandemia seguir seu curso, os serviços que 

exigem contato pessoal, como bares e restaurantes, seguirão fragilizados. 

A dúvida é sobre a duração desses efeitos, diz Zilbermann. Um controle 

moderado da pandemia poderá exigir a manutenção de algumas medidas de restrição 

a contatos sociais por algum tempo, mas, no caso de um freio mais forte na doença, os 

serviços presenciais poderiam ganhar impulso no curto prazo, diante da demanda 

reprimida. 

Além de alguns serviços, fecharam com ganhos em 2020 a agropecuária (R$ 

2,48 bilhões a mais no PIB) e a indústria extrativa (R$ 2,7 bilhões), aponta o IBRE/FGV. 

São atividades puxadas pelas exportações de matérias-primas, cujas cotações estão em 

alta. 



                                        

13 
 

O agronegócio deverá renovar o recorde da produção este ano, e o Ibram, 

entidade representante das mineradoras, projeta faturamento de até R$ 270 bilhões, 

salto de até 29% ante o ano passado. Segundo Zilbermann, esses setores ajudam na 

recuperação da economia, levando à revisão para cima de projeções para o PIB, mas 

há dúvidas sobre o “quão sustentável” esse movimento será. A continuidade pode ser 

atrapalhada por “problemas usuais” da economia brasileira, com destaque para as 

crises política e fiscal. 

Preso nesses problemas, o Brasil teve uma década perdida na economia. De 

2011 a 2020, o PIB teve retração de R$ 92 bilhões, ou 1,2%, embora a população tenha 

crescido 10,1% no período, aponta o IBRE/FGV. Com isso, o PIB per capita encolheu de 

R$ 39.196, em 2011, para R$ 35.172 em 2020. “É uma economia totalmente 

estagnada”, aponta Claudio Considera, coordenador do Núcleo de Contas Nacionais do 

IBRE/FGV. 

 

Cresce emissão de títulos verdes do setor agropecuário 
Broadcast 

O agronegócio vem captando mais recursos por meio de operações de crédito 

sustentáveis, os “títulos verdes”, e a expectativa é de que o montante levantado em 

2021 cresça ao menos 50%. É o que diz à coluna Cristóvão Alves, gerente de Finanças 

Sustentáveis da Sitawi. A organização é líder em avaliações independentes dessas 

operações. Após uma única transação em 2015, a da BRF, e duas em 2019, saltou para 

13 em 2020 o número de títulos internacionais, empréstimos, Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio (CRA) e outros papéis com benefícios sociais, ambientais. 

Em 2021, são 11. Diversos fatores impulsionam o mercado. Desde agosto de 2020 

estão publicados critérios de certificação para o agronegócio pelo Climate Bonds 

Initiative (CBI) e tem aumentado o interesse do setor em se financiar por esta via, 

assim como há maior procura de investidores. Alves aposta nas captações por bancos 

para emprestar ao agro. 

 Em 2020, usinas de açúcar e etanol lideraram as transações com títulos verdes. 

Mas empresas produtoras de grãos, ovos e cooperativas também contribuíram para a 

(10/05/2021)
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captação chegar a R$ 1,472 bilhão no Brasil e US$ 655 milhões no exterior – US$ 940,8 

milhões ao todo. 

Neste ano, das 11 captações, oito foram no Brasil, somando R$ 2,161 bilhões, e 

três internacionais, de US$ 830 milhões, totalizando US$ 1,213 bilhão. Companhias de 

bioenergia ainda são maioria, mas M.dias Branco, de biscoitos e massas, e Ourofino 

Agrociência, de agroquímicos, também entraram no jogo. 

A chefe do CBI na América Latina, Leisa Souza, explica que os critérios de 

agricultura orientam a certificação de “Títulos Climáticos” emitidos para diversas 

culturas, como soja, algodão, setor sucroalcooleiro e pecuária. Leisa, assim como 

Alves, também vê possibilidade para que, no curto prazo, bancos ou agroquímicas 

façam emissões verdes cujos recursos se destinem a muitos produtores. “Um CRA 

pulverizado não é algo que está longe de acontecer”, diz a executiva. Os segmentos de 

carnes e o sucroalcooleiro são hoje os mais preparados para emitir títulos sustentáveis, 

e o setor de grãos vem se aproximando desse mercado, destaca Moacir Ferreira 

Teixeira, sócio e fundador da securitizadora Ecoagro. Médias e grandes empresas, com 

melhor gestão, são as com maior facilidade para acessar investidores, pondera. 

“Surpreendido” pela demanda de investidores por esses ativos, ele espera fechar 2021 

com R$ 1 bilhão em dez operações – até agora, foram quatro CRAS, que somam R$ 350 

milhões. 

Se o Brasil quiser solidificar a sua posição como exportador de alimentos 

sustentáveis, deverá recorrer cada vez mais à agricultura de baixo carbono, diz Paulo 

Sousa, presidente da Cargill no País. “É positivo perceber que há uma elite de 

produtores que começa a enxergar a redução de emissões de carbono com outros 

olhos”. A multinacional busca um movimento similar também no transporte de 

produtos agrícolas. “Temos compromisso de redução das emissões das nossas 

cadeias.” 

 

Webinars do Setor Algodoeiro 
Broadcast 

 A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) vai organizar no 

mês que vem uma série de webinars com empresários, traders e industriais dos 

(10/05/2021)
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principais importadores para promover o algodão brasileiro. Bangladesh, Vietnã e 

Índia já têm datas confirmadas e a associação negocia agendas para Coreia do Sul, 

Indonésia, Turquia e Paquistão. “O objetivo é informar ao nosso mercado na Ásia como 

está a situação da safra brasileira de algodão 2020/21”, conta Júlio Cézar Busato, 

presidente da Abrapa. 

 

Assessoria de Comunicação - Sedet
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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$)   -318,8 (12º) -           7.907,8        Jan-Mar/2021 
Estoque do Volume de Crédito  87,76 BI       4,05 TRI         Fev/2021 
                                INFLAÇÃO RMF  NORDESTE       BRASIL         PERÍODO 
Meta - -     3,75        2021 
IPCA (Acumulado no Ano) 2,59       2,05        03/2021  
Fonte: Banco Central, ME e IBGE 
     

MERCADO DE TRABALHO 
INDICADOR/REGIÃO               CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

Contratações 83.592      417.451 3.269.417 Jan-Fev2021 
Demissões 63.381      350.016 2.609.637 Jan-Fev/2021 
Saldo de Empregos Gerados 20.211       67.435 659.780 Jan-Fev/2021 
          
Desocupação (%) 14,4         17,2 13,9 4 TRI 2020 
Nível de Ocupação (%) 42,8         41,6 48,9 4 TRI 2020 
          
População em Idade de Trabalhar            7.620 (100%)     46.767 (100%)  176.362(100%)  4 TRI 2020  
    Força de Trabalho (mil)       3.808 (50%)    23.484 (50%) 100.104 (57%) 4 TRI 2020 
       Ocupada (mil)             3.260      19.455     86.179 4 TRI 2020 
       Desocupada (mil)                548        4.029     13.925 4 TRI 2020 
   Fora da Força de Trabalho (mil)      3.812 (50%)    23.283 (50%) 76.258 (43%) 4 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 
Mar Até Mar 

  17.214.859 18.096.308 15.930.483 1.870.488 4.964.356 
                   Fonte: CIPP 


