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NOTÍCIAS ECONÔMICAS:  06 JANEIRO 2021 
 

 

Agronegócio se reúne com governo Doria para negociar ICMS 
antes de 'tratoraço'  
Folha de S. Paulo 

Representantes da Faesp (Federação da Agricultura e Pecuária do 

Estado de São Paulo) se reuniram com membros do governo estadual para 

tentar reverter o fim da isenção fiscal aprovada na reforma administrativa de João 

Doria (PSDB). 

O encontro com Gustavo Junqueira, secretário da Agricultura, e Patrícia 

Ellen, do Desenvolvimento Econômico, ocorreu dois dias antes de um protesto 

contra o reajuste do ICMS, apelidado pelo agronegócio de "tratoraço", previsto 

para sexta dia 08 de janeiro.  

O ajuste no imposto incidirá sobre insumos agrícolas a partir de 15 de 

janeiro. Segundo dados da Faesp, o fim da isenção pode elevar custos da 

produção em até 30%. 

A entidade diz que o governo irá manter a medida. 

 

Hotéis e serviços pedem extensão do benefício de redução de 
jornada  
Folha de S. Paulo 

Setores econômicos que ainda não retomaram totalmente as atividades 

na pandemia pressionam o Ministério da Economia pela prorrogação de redução 

de jornada, encerrado pelo governo em dezembro. Representantes de turismo, 

segurança e restaurantes afirmam que o fim do programa, em que a União 

quitava parte dos salários a empregados com contratos suspensos ou cargas 

horárias reduzidas, vai gerar judicialização e uma leva de demissões. 

Desde abril, o benefício foi pago a 9,8 milhões de trabalhadores. Em 

dezembro, mesmo com a flexibilização da atividade econômica, foram firmados 

261 mil novos acordos, a maior parte (128 mil) de suspensão de contrato. 
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Orlando Souza, presidente do FOHB (fórum que reúne as redes hoteleiras), diz 

que é inviável retomar o pagamento integral de todos os funcionários, já que o 

que o faturamento do setor está 55% abaixo do registrado há um ano e que não 

há perspectiva de melhora sem vacinação. 

Outra dificuldade, segundo José Jacobson Neto, da Fenavist (Federação 

de segurança patrimonial), é que empresas beneficiadas com as medidas têm a 

obrigação de manter os funcionários por período equivalente ou indenizá-los. 

Isso deve levar a ações judiciais dada a dificuldade de realizar pagamentos. João 

Diniz, presidente da Cebrasse (Central Brasileira do Setor de Serviços), diz 

preparar reuniões com secretários para a ampliação da medida. Outra opção é 

buscar acordos sindicais para manter a diminuição das horas de trabalho e dos 

salários, sem a contrapartida do governo. O setor foi o que fechou mais acordos 

para reduzir salários. 

 

Chinesa AliExpress se prepara para abrir plataforma para 
vendedores brasileiros nos próximos meses 
O Globo 

É grande a movimentação entre as pequenas e médias empresas no 

Brasil com a possibilidade de a chinesa AliExpress abrir seu marketplace para 

empresas com sede no Brasil neste ano. A gigante de e-commerce já iniciou os 

investimentos para permitir a chegadas das novas companhias, que terão a 

possibilidade de vender seus itens para todo o mundo. 

A empresa ainda não tem uma data para o lançamento, mas  pode ocorrer 

ainda no primeiro trimestre de 2021. O objetivo é selecionar empresas que 

possam ter fôlego para exportar e tenham capacidade de estoque para atender 

a demanda em todo o mundo. 

 

Preço de imóveis residenciais tem 1ª alta em quatro anos. Veja 
as cidades com metro quadrado mais caro  
O Globo 

Os preços de imóveis residenciais no país registraram alta de 3,70% em 

2020, a primeira em quatro anos, segundo dados divulgados nesta terça-feira 
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pelo FipeZap. O aumento decorre da maior procura por imóveis, impulsionada 

pela oferta de crédito imobiliário barata e pela busca de uma opção de 

investimento num cenário de juros baixos. O Rio é cidade com metro quadrado 

mais caro. A alta nos preços ficou abaixo da projeção de inflação para o ano, de 

4,38%, segundo dados do Focus do Banco Central. Em dezembro, o preço 

médio dos imóveis subiu 0,47%, mantendo a trajetória de alta do mês anterior, 

quando ficou em 0,45%. 

O levantamento do FipeZap monitora a variação do preço médio de venda 

de imóveis residenciais em 50 cidades. Entre as 16 capitais monitoradas, apenas 

Recife não registrou aumento nos valores. Brasília e Manaus lideram as altas, 

com avanço de 9,13% e 8,76% no ano. 

O Rio foi onde os preços subiram menos: alta de 1,6% em 2020. Mas a 

cidade ainda mantém o status de abrigar o metro quadrado mais caro do país. 

Em dezembro, custava R$ 9.437, valor seguido de perto por São Paulo, onde os 

interessados em imóveis pagam R$ 9.329 por metro quadrado. Brasília vem em 

seguida, com R$ 7.985 por metro quadrado. 

As capitais monitoradas com menor valor médio de venda residencial por 

metro quadrado foram Campo Grande (R$ 4.376), Goiânia (R$ 4.483) e João 

Pessoa (R$ 4.515). 

Valor do metro quadrado  

 Rio de Janeiro: R$ 9.437 
 São Paulo: R$ 9.329 
 Brasília: R$ 7.985 
 Florianópolis: R$ 7.419 
 Vitória: R$ 7.109 
 Belo Horizonte: R$ 6.908 
 Curitiba: R$ 6.498 
 Recife: R$ 6.212 
 Porto Alegre: R$ 6.046 
 Fortaleza: R$ 5.948 
 Salvador: R$ 5.210 
 Maceió: R$ 5.195 
 Manaus: R$ 5.047 
 João Pessoa: R$ 4.515 
  Goiânia: R$ 4.483  
  Campo Grande: R$ 4.376 

Variação de preço em 2020 

 Brasília: 9,13% 
 Manaus: 8,76% 
 Curitiba: 8,10% 
 Maceió: 7,90% 
 Vitória: 7,46% 
 Florianópolis: 7,02% 
 Campo Grande: 5,91% 
 Goiânia: 4,80% 
 Belo Horizonte: 4,47% 
 João Pessoa: 4,30% 
 São Paulo: 3,79% 
 Salvador: 3,61% 
 Porto Alegre: 2,59%  
 Fortaleza: 2,54% 
 Rio de Janeiro: 1,60%  
  Recife: -0,38% 
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Inflação acima da meta no início de 2021 pode frear consumo e 
dificultar retomada 
O Globo 

O mercado financeiro elevou a estimativa de inflação oficial para 2020 

pela décima sétima semana seguida, e agora a previsão ficou acima da meta 

central, de 4%. A previsão para o  IPCA passou de 3,54% para 4,21%, segundo 

o relatório "Focus" do Banco Central. Mesmo com a recessão deste ano e uma 

recuperação lenta da economia, a inflação no Brasil corre o risco de, em 2021, 

ultrapassar o centro da meta pelo terceiro ano seguido e se tornar um obstáculo 

para a retomada do crescimento. Reajustes represados por causa da pandemia 

devem pesar no bolso e frear a retomada do consumo no início do ano. O IPCA, 

referência para a meta de inflação (3,75% em 2021), deve se manter em 2021 

acima de 5% ao ano, estimam economistas. Com alto desemprego e renda em 

queda, a inflação reduz ainda mais o poder de compra das famílias. 

Não estamos vendo arrefecer o preço das commodities agrícolas (como 

soja e milho) com a retomada da China, que deve crescer 8% no ano que vem. 

Os preços dos alimentos talvez subam menos (em 2021), mas será uma pressão 

em cima de uma alta de 16% este ano — diz o economista-chefe da MB 

Associados, Sergio Vale. O centro da meta de inflação foi definido em 3,75% em 

2021, podendo chegar a até 5,25% no intervalo de tolerância. Vale projeta o 

IPCA fechando entre 3,5% e 3,8% em 2021, com maior pressão sobre os preços 

no início do ano. 

 

Busca por voos executivos para turismo dispara 
O Estado de S. Paulo 

A pandemia de covid-19 provocou um salto na procura de voos executivos 

para tradicionais destinos turísticos neste fim de ano. A Flapper, marketplace de 

aviação executiva, registrou em novembro e dezembro de 2020 crescimento de 

728% na demanda de voos de São Paulo (SP) para Ilhabela (Sp)em relação a 

igual período de 2019. Nas rotas São Paulo (Sp)/angra dos Reis (RJ), São Paulo 

(SP)/ Trancoso (BA) e Fortaleza (CE)/ Jericoacoara (CE), os avanços foram de 

663%, 165% e 1.161%, respectivamente, na mesma base de comparação. Paul 

Malicki, presidente da companhia que conta com o serviço de mais de 500 



5 
 

aeronaves de táxi aéreo, atribui o aumento da procura por voos executivos a 

questões de segurança em meio à pandemia. “Houve congestionamento de 

aeronaves no aeroporto particular de Trancoso, na Bahia, no sábado 26 de 

dezembro”. 

 

Aumento de empregos na Indústria Calçadista 
Broadcast 

A indústria calçadista brasileira criou mais de 3,5 mil postos de trabalho 

em novembro de 2020. O saldo não era positivo nesse mês do ano desde 2002, 

mas a virada não é retrato de uma recuperação total do setor. Entre os meses 

de março e junho, foram mais de 60 mil postos de empregos perdidos. Mesmo 

com o número positivo de novembro, o setor só deve compensar as perdas no 

fim de 2021, disse  o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de 

Calçados (Abicalçados), Haroldo Ferreira.  

De janeiro a novembro de 2019, a indústria calçadista teve saldo positivo 

de 9.050 postos de trabalho. Até novembro deste ano, a conta estava negativa 

em 13.415 vagas. No período, o setor somou 255.385 postos de trabalho, 9,5% 

a menos que o registrado nos mesmos meses de 2019. Novembro e dezembro 

costumam ser meses negativos, já que as últimas encomendas do ano são 

entregues até a primeira quinzena de dezembro. Mas em 2020, em razão do 

desarranjo da pandemia, as entregas foram realizadas até perto do período do 

Natal. 

Para garantir as vantagens competitivas e, segundo o presidente da 

associação, voltar a gerar empregos, a Abicalçados já entrou com pedido de 

renovação do processo antidumping contra a China, que venceria em março. 

Além disso, a associação pleiteia acordos do tipo com o Vietnã e a Indonésia. 

Esse tipo de acerto visa impedir que produtos estrangeiros sejam vendidos a 

preços tão baixos que os nacionais não consigam competir. 

 

Aumento no e-commerce 

Broadcast 

Os pequenos e médios negócios conectados à plataforma de e-commerce 

da Nuvemshop, líder em lojas virtuais ativas na América Latina, terminaram 2020 
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com um faturamento total de R$ 1,3 bilhão, aumento de 166% em relação ao 

registrado em 2019. No ano passado, o e-commerce como um todo foi 

impulsionado principalmente pela pandemia, uma vez que o isolamento social 

estimulou as compras pela internet e incentivou comércios físicos a buscarem 

também um canal de vendas no ambiente online. Só na Nuvemshop, o número 

de lojas ativas saltou de 25 mil para 70 mil na América Latina. 

De acordo com a Nuvemshop, o número de pedidos feitos através da 

plataforma triplicou em 2020, para 6 milhões. O segmento de moda, já 

consolidado no ecommerce, foi o que mais vendeu no ano passado, com 2,3 

milhões de pedidos de compra, alta de 227% em relação ao registrado em 2019. 

Outros que apresentaram expansão expressiva foram os de acessórios, com alta 

de 151% ante o volume do ano anterior, saúde e beleza, com avanço de 112%, 

e comidas e bebidas, com salto de 382%. 

 

Crescimento de microcrédito 

Broadcast 

Coma pandemia afetando a economia, o microcrédito, principalmente 

para as classes C e D, tem tido cada vez mais demanda. Na Supersim, fintech 

de microcrédito, os empréstimos cresceram 20 vezes apenas em novembro de 

2020 em relação ao observado no fim de 2019. Os pedidos de crédito recebidos 

já somam cerca de 100 mil por mês. A fintech, que inicialmente era voltada a 

empréstimos sem garantia, fez um lançamento para mitigar os riscos diante do 

momento de incerteza e passou a aceitar o celular do cliente como garantia. A 

meta da Supersim é alcançar um milhão de tomadores de crédito nos próximos 

anos. 

Mercado de Securitização 

Broadcast 

O cenário de juros baixos e a busca dos investidores por diversificação de 

suas carteiras movimentaram o mercado de securitização. A Fortesec, por 

exemplo, encerrou 2020 com cerca de R$ 2,5 bilhões em emissões de 

Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIS) e Certificados de Recebíveis do 

Agronegócio (CRAS). A expectativa é que em 2021 o volume cresça na mesma 

velocidade. 



ACOMPANHAMENTO DE MERCADO – 5/JAN/21 
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