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NOTÍCIAS ECONÔMICAS:  28 DE DEZEMBRO 
 

Auxílio supera arrecadação em oito de cada dez municípios 
O Estado de S. Paulo 

Estudo da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais 

(Febrafite) aponta que, em 4,6 mil municípios (79% do total), o valor injetado na 

economia local com o pagamento do auxílio emergencial superou a arrecadação com 

ISS e IPTU.  No total, segundo estudo da Febratife, houve queda de 2,2% nas receitas 

próprias dos municípios (tributárias), que foi compensada pelo crescimento de 13,4% 

receitas de transferências. Com isso, a receita geral teve um aumento de 6,7%. O 

levantamento levou em conta 4.681 dos 5.570 municípios do País. O auxílio termina no 

dia 31 dezembro, sem uma solução para reforçar a rede de proteção para a população 

que vai perder o benefício e não tem outra fonte de renda.  

Para o presidente da Febrafite, Rodrigo Spada, até março essas incertezas não 

vão se resolver, e seria necessária a prorrogação do benefício por mais alguns meses. 

Ele defende uma prorrogação no trimestre e uma avaliação posterior em relação à 

necessidade de mais uma rodada da ajuda. De acordo com Spada, a pandemia acentuou 

a desigualdade entre os Estados e municípios por causa do sistema tributário, o que 

reforça a necessidade da reforma em 2021. Boa parte das cidades é muito dependente 

dos serviços, que foram duramente afetados pelas medidas de isolamento social. As 

propostas de reforma preveem um tributo único, que seria cobrado de bens e serviços, 

e cuja arrecadação seria dividida entre União, Estados e municípios. 

O estudo da Fibrafite, feito pelos economistas Vilma Pinto, do Ibre/FGV, e Juracy 

Soares, auditor fiscal do Estado do Ceará, aponta o impacto heterogêneo da covid-19 

nas cidades, muito em função de como os serviços se recuperam. Os municípios mais 

intensivos em serviços prestados às famílias (como turismo, serviços domésticos, salões 

de beleza etc., que tiveram desempenho mais afetado pelos efeitos da quarentena), por 

exemplo, tendem a ter um impacto negativo em suas receitas tributárias próprias maior 

que em outros cuja predominância econômica ocorra em serviços que tiveram uma 

recuperação melhor no curto prazo. 
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A Febrafite havia apresentado estudo anterior sobre os resultados do benefício 

aos vulneráveis nos Estados, que têm o ICMS, cobrado sobre os bens, mais comprados 

com o dinheiro do auxílio. No caso do tributo dos municípios, o ISS incide sobre serviços, 

que além de terem sido mais impactados pela pandemia, são consumidos menos pelos 

pobres. 

Segundo a pesquisadora Vilma Pinto, do Ibre/FGV, muito se discutiu sobre os 

impactos que o auxílio emergencial e as medidas de apoio da União desempenharam 

junto aos Estados, mas pouco se falou das consequências ao nível municipal. Fora os 

setores de tecnologia da informação, serviços técnico-profissionais, armazenagem, 

auxílio a transportes e Correios, que tem relações com o e-commerce e delivery, os 

dados apontam que será necessário crescimento no volume de serviços em 6,5% para 

recuperar as perdas sofridas pela pandemia. 

Antes da pandemia, o desempenho dos serviços e do comércio varejista 

apresentavam trajetórias e níveis similares. Mas houve um distanciamento na 

recuperação. O comércio varejista se recuperou rapidamente, e já se posiciona acima 

do nível observado antes da pandemia (fevereiro de 2020). Já os serviços, apesar de 

terem apresentado melhora, ainda sofrem com os efeitos da covid-19. 

 

Covid acelera mudança nos EUA e esvazia Wall Street 
Broadcast 

Dentre os vários impactos que causou ao redor do globo, a pandemia colocou 

tração em um movimento já em curso na capital financeira do mundo, Nova York. Nas 

últimas semanas, bancos e fundos anunciaram a troca da famosa Wall Street por outras 

praças dos Estados Unidos, como Flórida e Texas. Nomes como o do gigante Goldman 

Sachs, do alemão Deutsche Bank e até do JPMorgan podem engrossar essa lista, que 

conta também com um brasileiro, o Itaú Unibanco, maior banco da América Latina. Além 

do mundo mais virtual, permitido pelo home office, os altos custos de Nova York, como 

impostos, locomoção e aluguel, motivam a mudança, que ameaça esvaziar o histórico 

distrito financeiro local. Por outro lado, a Flórida, com clima bem mais ameno e impostos 

mais baixos, passa a servir de ímã para bancos e gestores, com potencial de se tornar o 

novo hub do setor nos Estados Unidos. 
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Em um movimento para unificar sua operação e cortar gastos, o Itaú reforçou 

sua filial na Flórida, com Miami passando a ser o seu eixo central nos EUA. No início de 

2019, o banco solicitou uma nova licença na Flórida e transferiu o escritório de Nova 

York para lá. 

O Goldman Sachs estuda levar suas operações de gestão de recursos para a 

Flórida. As cidades de Miami e a luxuosa Palm Beach, onde Donald Trump tem uma casa 

de verão, e outros bilionários de Wall Street foram morar, estão entre os locais cogitados 

por um dos maiores ícones financeiros americanos. Já o Deutsche Bank tem decisão 

menos radical. Vai deixar boa parte de suas instalações no coração de Wall Street e 

mudar para a região do Columbus Circle em Nova York, perto do Central Park.  É para a 

Flórida também que a gestora Elliott Management planeja se mudar. Dois gurus de Wall 

Street na gestão de fundos de hedge, os bilionários Paul Singer e Carl Icahn optaram 

pelo mesmo destino, segundo a Forbes. 

 

Liquidez e ESG mudarão ‘cara’ de dívida externa 
Broadcast 

A alta liquidez e a presença crescente de investidores ligados à sustentabilidade 

devem fazer de 2021 um ano diferente para o mercado de títulos de dívida externa 

(bonds). Novas empresas, de setores até então pouco explorados, e operações com 

compromissos ambientais, sociais e de governança (ESG) vão ganhar espaço. A 

expectativa é também de que janeiro, a principal janela deste mercado, seja já bastante 

aquecida, com empresas brasileiras aproveitando o ritmo de baixa aversão ao risco do 

final deste ano. Além disso, há US$ 14 bilhões em bonds vencendo em 2021, além de 

outros US$ 13 bilhões que chegarão a uma data em que podem ser recomprados. Como 

o juro nos EUA está muito baixo, recomprar é um bom negócio, já que os bonds foram 

emitidos a taxas mais altas. 

Até agora, a grande maioria das empresas que acessam o mercado de dívida no 

exterior são exportadoras dos segmentos de proteínas, mineração ou de energia. O que 

se espera é que esse cenário mude em 2021. Neste ano, Lojas Americanas e a B2W 

captaram US$ 500 milhões cada. “O investidor quer ver outros tipos de papéis”, diz o 

responsável pelo Mercado de Capitais de Renda Fixa do Morgan Stanley no Brasil, 
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Gustavo Siqueira. Para ele, o que se pode esperar são captações de outras varejistas e 

do setor financeiro, além de telecom e energia. 

Os especialistas em dívida externa afirmam que existe uma  tendência de um 

aumento  nas operações de responsabilidade ambiental, social e de governança. “Há 

uma pressão no exterior para que critérios ESG entrem na agenda levando as empresas 

a se mostrarem alinhadas ao tema”, nota o diretor de mercado de renda fixa do 

Bradesco BBI, Philip Searson. E os bancos também são candidatos a embarcar no tema 

em captações realizadas no exterior. 

 

Expansão da Criptomoeda brasileira 
O Estado de S. Paulo 

O BRZ, criptomoeda brasileira lastreada em reais, vai encerrar o ano de 2020 com 

recorde de volume negociado. Segundo dados da Receita Federal, o BRZ registrou até 

outubro um volume de R$ 1,14 bilhão negociados em empresas brasileiras de compra e 

venda de criptoativos, superando criptomoedas como a Litecoin (LTC), com R$ 619 

milhões. Para 2021, está prevista a expansão de BRZ para o restante da América Latina. 

 

Serviços Digitais 
Broadcast 

A CSU, empresa de serviços de experiência do consumidor, registrou 

crescimento na receita líquida de 16,5% no terceiro trimestre deste ano, ante o mesmo 

período do ano anterior. A alta foi motivada por soluções que ajudaram as empresas a 

aderir ao home office. 

A ferramenta que puxou o crescimento de receita foi a CSU.Contact, que tem 

entre suas funções a distribuição de chamadas de empresas de telemarketing para as 

casas dos atendentes e mede seus desempenhos. Segundo o diretor executivo da 

CSU.Contact, Daniel Moretto, o desempenho desses trabalhadores tem sido até 10% 

superior ao comparado com as operações presenciais. Foram 23 clientes da CSU que 

aderiram a essa ferramenta, sendo que mais de 65% do time de atendimento aderiu à 

solução, com redução de 43% nas faltas da equipe e de 65% na rotatividade dos 

funcionários. Para 2021, a CSU deve priorizar os serviços de cobrança.  
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Satisfação do Cliente no BB 
Folha  de S. Paulo 

A recém-criada área de satisfação do cliente no Banco do Brasil, espécie de ‘cão 

de guarda’ do bom atendimento, já incomoda em menos de um mês de funcionamento. 

A gerente executiva Emanuelle Oliveira, escolhida como ‘dedo duro’, tem visto algumas 

caras feias. 

Ela se reporta ao presidente do BB, André Brandão, quem teve a ideia da nova 

área. Com cara feia ou não, Oliveira tem total apoio do número um do banco. Para 

Brandão, a satisfação do cliente é essencial na busca de resultados e retorno. 

Os ‘reclamões’ da conduta de Oliveira são, em sua maioria, homens. A queixa 

central é a de que ela tem “passado” por cima de várias áreas, sem consultar os 

respectivos responsáveis. Na prática, porém, ela tem independência para agir. Ao ser 

escolhida como chefe da área de satisfação do cliente, Oliveira tem como missão apurar 

informações e repassá-las ao presidente do banco. Esse trabalho mal começou – e é 

preciso abrir o caminho. Como os pedidos à Oliveira mesclam um pouco de ouvidoria, 

acabam por interferir no campo de outros gestores e apontam para fragilidades. 

Nenhum deles ajuda a fazer amizades.  

 

Equipe de Guedes faz abertura do País ‘pelas bordas’ 
Broadcast 

Sem conseguir fazer a abertura comercial prometida, a equipe econômica vem 

atuando “pelas bordas” e abrindo a economia brasileira para importações de forma 

silenciosa. Enquanto o corte geral de tarifas pretendido pelos liberais de Guedes não sai, 

a atuação vem se dando em três frentes: negação sistemática de pedidos de defesa 

comercial (que é a aplicação de sobretaxas à importação quando há indícios de 

concorrência desleal), redução de Imposto de Importação para produtos específicos e 

negociação de acordos comerciais. 

Levantamento feito pela CNI mostra que o número de novas medidas 

antidumping, adotadas contra produtos que são vendidos a preço menor do que o de 

exportação nos mercados internos, caiu de 17 em 2016 para zero neste ano. O 

movimento acentua a tendência que vem se mostrando nos últimos anos – na última 
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década, o Brasil reduziu as medidas adotadas em 54% enquanto o mundo aumentou em 

média 25% esse tipo de defesa. 

Na avaliação do diretor da CNI, Carlos Eduardo Abijaodi, enquanto o mundo tem 

se defendido cada vez mais de práticas desleais de mercado, o Brasil tem enfraquecido 

unilateralmente seu sistema de defesa comercial ao longo dos anos. Em 2019, de acordo 

com a CNI, o Brasil reduziu as taxas aplicadas em medidas antidumping que estão em 

vigor em 29% das reanálises. Neste ano, 37% das revisões resultaram em redução de 

taxas. Esses cortes foram feitos em setores como borracha, papel, vestuário e calçados. 

A promessa de Guedes era reduzir a tarifa média de importação. A ideia era 

cortar o imposto em um ponto porcentual no primeiro ano, dois no segundo, três no 

terceiro e quatro no quarto. Isso teria que ser feito em acordo com os outros países do 

Mercosul, já que a tarifa cobrada na importação de produtos é comum aos membros. 

O ministro queria que a abertura ocorresse em paralelo a mudanças que dariam 

competitividade à economia brasileira, como a reforma tributária. Nenhuma das duas 

ações foi feita. O secretário de Comércio Exterior, Roberto Fendt, disse que o governo 

precisa ter “juízo” na abertura econômica. “Há três décadas a produtividade do capital 

não cresce neste País. Então, a indústria tem medo de competir com lugares de 

produtividade alta”. 

Guedes vem aproveitando o que chama de “janelas” para reduzir tributos, sejam 

elas abertas por aumento no preço do produto no mercado interno como no caso do 

arroz e da soja. Para o ex-secretário de Comércio Exterior e consultor Welber Barral, a 

abertura está mais lenta do que o imaginado pela equipe econômica.  

A tarifa de importação cobrada em cada bem é comum no Mercosul, mas há 

instrumentos no bloco que permitem fugir da regra geral, como questões emergenciais, 

desabastecimento e listas de exceção. Foi reduzida a alíquota do Imposto de Importação 

de 9.678 produtos. Entram nessa lista 480 produtos relacionados ao combate à 

pandemia, insumos da área de saúde. Foram feitas reduções para a importação de bens 

de informática e de telecomunicações e dentro de regimes especiais de bens de 

informática e autopeças.  

A terceira frente pretendida pela equipe de Guedes é a que vem sendo conduzida 

mais lenta: a negociação de acordos comerciais. O acordo mais alardeado, fechado no 
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ano passado entre os países do Mercosul e os da União Europeia, acabou paralisado em 

2020, em função da pandemia e das restrições de países europeus ao agravamento de 

questões ambientais brasileiras. O Mercosul fechou ainda, no ano passado, um acordo 

com a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), e o Brasil acordos automotivos 

com Argentina, Paraguai e México. 

Neste ano, Brasil e Estados Unidos firmaram um acordo de facilitação comercial 

e o País também mantém conversas com Canadá, Coreia do Sul, Cingapura, Líbano e 

Israel. Há expectativa de novas frentes de negociação, ainda, com Indonésia, Vietnã, 

México e países da América Central e Caribe, além de “diálogos exploratórios” com 

Reino Unido, Índia e Japão. 
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MERCADOS E ÍNDICES  
DADOS SELECIONADOS 

 

 
DADOS DEMOGRÁFICOS 

  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Densidade demográfica 56,76 hab/km2   22,43 hab/km2   
Área 148.894 Km2 - 8.510.295.914 Km2   
População 9.187.103 57.374.243 211.755.692   

INDICADORES SOCIAS 
  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Índice de GINI: 0,6193 0,6277 0,6086   
Renda domiciliar per capita R$ 942,00 - R$ 2.398,00   
Expectativa da Vida 74,1     2017 
IDH 0,68 (17º no Brasil) - - 2010 

DADOS ECONÔMICOS 
  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

Meta de Inflação - - 4% a.a 2020 
- - 3,75% a.a 2021 

Meta Selic - - 2% a.a 2020 
- - 2,75% a.a 2021 

PIB        R$ 156,1 BI - R$ 6,90 TRI 2020 
Saldo da Balança Comercial (Em Mi US$) -42,5  5.472,6 Out/2020 
Volume de Crédito     R$ 3,872 TRI Out/2020 

MERCADO DE TRABALHO 
  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Desocupação (%)* 14,1 17,9 14,6 3 TRI 2020 
Nível de Ocupação (%) 40,7 38,9 47,1 3 TRI 2020 
Força de Trabalho (mil) 4.142 8.404 - 3 TRI 2020 
    Ocupada (mil) 3.675 7.418 - 3 TRI 2020 
    Desocupada (mil) 467 986 - 3 TRI 2020 
Fora da Força de Trabalho (mil) 3.213 5.512 - 3 TRI 2020 

Abertura/Fechamento de Empresas - Jan-Out 2020 
  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Abertura 73.880 - - 2020 
Fechamento 22.788     2020 
Saldo 51.082 - - 2020 

 Bolsa, Moeda e Commodities    
 30/11/2020 Dia(%) Mês (%) Ano (%) 
Ibovespa (em pontos ) 108,893 -1,52 15,90 -5,84 
Petróleo- Brent (US$/Barril) - 1°futuro 47,59 -1,22 27,04 -27,89 
Real – BRL/US$ 5,36 0,41 -6,71 32,97 

Elaboração Sedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES MENSAIS SELECIONADOS - JANEIRO A NOVEMBRO 2020 

 

Elaboração: CAPEF – Gerência de Investimentos 

 


