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NOTÍCIAS ECONÔMICAS:  07 JANEIRO 2021 
 

Consultoria da Câmara propõe flexibilizar teto 
O Estado de S. Paulo 

 

A Consultoria de Orçamento e Fiscalização da Câmara publicou nota 

técnica com uma proposta de mudança no teto de gastos da União, a regra que 

limita o crescimento da despesa à inflação e que está no centro do debate 

econômico no Brasil depois da pandemia. A proposta passa a considerar apenas 

o rombo da Previdência no cálculo do limite do teto em vez de toda a despesa 

com o pagamento de benefícios, similar ao modelo fiscal alemão, que considera 

nos limites orçamentários apenas recursos retirados da sociedade para sua 

cobertura. 

As projeções apresentadas pelos três autores da proposta apontam um 

novo espaço para as demais despesas do governo, que hoje estão cada vez 

mais comprimidas, especialmente pelo avanço dos gastos obrigatórios de 

Previdência e folha de pessoal. O espaço fiscal dessas despesas seria, em 2022, 

superior a R$ 40 bilhões em relação à regra atual, passando de R$ 407,5 bilhões 

(4,60% do Produto Interno Bruto em vez de R$ 447 bilhões (5,05% do PIB). 

Por trás da proposta, está a avaliação de que o teto é uma regra fiscal 

fundamental para as contas públicas, mas precisa de ajustes para se tornar 

viável nos próximos anos. “Não está correto que uma despesa, que sabidamente 

cresce mais do que a inflação, seja colocada dentro do teto definitivamente”, diz 

Ricardo Volpe um dos autores da proposta ao lado dos consultores legislativos 

Túlio Cambraia e Eugênio Greggianin. Segundo Volpe, não se trata de uma 

margem para gastar mais, mas uma saída para manter o nível de despesas não 

obrigatórias atual (como investimentos), que já é muito baixo e a cada ano fica 

menor. O consultor explica que é um mecanismo de ajuste para impedir que a 

compressão das despesas não obrigatórias chegue a um nível insustentável 

para o funcionamento do governo (como manutenção de rodovias, bolsas de 

estudo e confecção de passaporte). Para ele, a proposta é simples, pontual e 

com boa comunicação tem todas as condições de ser recebida pelos agentes de 

mercado.  
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Os números apontam que, mantida a regra atual, as demais despesas 

chegariam em 2026 em 2,80% do PIB, patamar irreal para o funcionamento da 

máquina pública. Em 2016, quando a emenda do teto foi aprovada essas 

despesas estavam em 7,03% do PIB. A expectativa é que a nota possa ser 

discutida em 2021. Para os consultores, a reforma da Previdência, aprovada em 

2019 apresenta ganhos que devem ser aproveitados. A possibilidade de elevar 

as despesas em virtude da redução do ritmo de crescimento do déficit da 

Previdência permitirá ao governo condições para alavancar a economia. 

Na época da tramitação da emenda do teto, em 2016, já se sabia que a 

regra se tornaria de difícil cumprimento. O atraso na aprovação da reforma da 

Previdência, que se esperava para aquele ano, só piorou o problema. Uma 

proposta chegou a ser discutida de garantir após os primeiros anos de vigência 

da regra uma correção do limite do teto com metade do crescimento do PIB. Ou 

seja, se o PIB crescesse 1%, o teto seria corrigido em 0,5%. Mas o então ministro 

da Fazenda Henrique Meirelles não aceitou com o temor de que o instrumento 

de correção se transformasse na regra geral durante a votação. Volpe avalia que 

as despesas com a Previdência vão sempre ter crescimento real porque a 

população vai envelhecer e mais gente se aposentará. 

 

Parceria quer levar energia renovável a prédios públicos 
O Estado de S. Paulo 

Um total de 566 prédios públicos espalhados pelos 22 municípios do Vale 

do Ribeira deve passar a ser autossuficiente em energia, o que vai garantir uma 

economia de R$ 4,3 milhões por ano ao Governo. A parceria entre a Secretaria 

de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado (Sima) e o Green Building Council 

Brasil (GBC) está baseada no projeto Energia Zero da organização, 

especializada em construção civil sustentável, e faz parte do plano da secretaria 

de tornar a região um polo de desenvolvimento no Estado, dentro do programa 

Vale do Futuro. O acordo foi assinado e, agora, “busca recursos junto a outros 

parceiros para financiar ações de eficiência energética e a implantação de 

geração solar fotovoltaica”, informou a secretaria. As ações serão priorizadas 

nas unidades com maior consumo e maior custo. Unidades de saúde, 

delegacias, diretorias de ensino, dentre outros órgãos, contarão com o projeto 
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de eficiência energética elaborado pelo GBC, que atua em todas as fases de 

elaboração de uma edificação. 

Dentro da estruturação do plano de ação será essencial montar uma rede 

colaborativa para viabilizar os recursos financeiros e técnicos, disse o diretor-

geral do GBC Brasil, Felipe Faria. Segundo ele, a Eletrobrás, por exemplo, já 

demonstrou interesse e pode ajudar. Sobre o retorno financeiro, Faria afirmou 

que isso depende não apenas do projeto que será aplicado nas edificações, mas 

também da modalidade de investimento e instituições participantes. No entanto, 

a organização acredita que, em um prazo máximo de cinco anos, os retornos 

aparecem. 

As edificações que buscam a autossuficiência precisam igualar a 

quantidade de energia que consomem com a que produzem, por meio de fontes 

renováveis, durante 12 meses corridos. Em geral, essas fontes são painéis 

fotovoltaicos nas coberturas das edificações, produzindo energia solar, explica 

Faria. Segundo o diretor-geral da instituição, o projeto dos prédios deve focar na 

modernização dos sistemas de iluminação e ar-condicionado, com a substituição 

de equipamentos por outros com tecnologias mais avançadas e eficientes. Faria 

estima um custo em torno de R$ 25 milhões e um prazo de 12 meses para a 

execução da obra. 

De acordo com a secretaria, o Estado de São Paulo gasta mais de R$ 600 

milhões com o pagamento de faturas de energia elétrica, nos mais de 16 mil 

prédios próprios, de administração direta e indireta. Segundo a instituição, a 

parceria com a GBC Brasil contribuirá substancialmente para o Estado alcançar 

a meta de reduzir em 30% as despesas com energia elétrica até 2022, o que 

equivale a uma economia de R$ 200 milhões por ano. 

A secretaria tem a atribuição legal de desenvolver ações e projetos 

voltados à eficiência energética, conservação e uso racional de energia. Para 

isso, se comprometeu com metas de redução de emissões estabelecidas na 

COP 21 e no Acordo de Paris. Durante a COP 21, um levantamento concluiu que 

acelerar o conceito de edificações autossuficientes em energia nas novas 

edificações até 2030 e em todas as edificações até 2050 seria suficiente para 

reduzir a emissão de CO necessária para evitar o aquecimento global. 
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O Vale do Ribeira foi escolhido para iniciar o projeto de Eficiência 

Energética de edificações públicas por ser uma das regiões com maior índice de 

vulnerabilidade social e econômica do Estado de São Paulo. O dinheiro 

economizado com a redução no gasto com energia será direcionado para “áreas 

essenciais voltadas à população”, segundo a Secretaria de Meio Ambiente. “É 

uma das vertentes do programa Vale do Futuro, criado em 2019 pelo governo, 

para implementar projetos de desenvolvimento sustentável, envolvendo uma 

população de 340 mil habitantes”. A expectativa é ampliar essa ação para todo 

o Estado, priorizando aquelas regiões com menores índices de desenvolvimento, 

disse ainda a secretaria. 

Em setembro de 2019, o GBC Brasil assinou no Paraná, com a Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, o Paranacidade, e a Agência 

Fomento Paraná, um programa de eficiência energética em sete municípios. No 

total, 245 edificações públicas foram modernizadas, sendo que 208 atingiram a 

autossuficiência e a certificação Energia Zero. 

A elaboração dos projetos de diagnóstico, eficiência e geração renovável 

levou 4 meses e envolveu mais de 20 engenheiros. Foram auditados mais de 

111 mil equipamentos, entre luminárias, aparelhos de ar-condicionado, 

eletrodomésticos e outros. Os projetos compreenderam a troca de 

equipamentos, sistema de gestão de energia e a geração de energia por sistema 

fotovoltaico. Mais de R$ 45 milhões foram investidos para uma redução de 52% 

no consumo de iluminação e 35% no de ar-condicionado. 

 

Minoritários da Sabesp cobram mudança na estatal 
Broadcast 

Passada a eleição municipal no ano passado, investidores minoritários da 

Sabesp, empresa de saneamento apontada como uma das joias da coroa do 

Estado de São Paulo, voltaram a pressionar o governo de João Doria (PSDB) 

por uma solução para a estatal. Apesar do pleito principal do mercado ainda ser 

a privatização, uma das cobranças para o curto prazo é de uma mudança na 

gestão. O governo, que controla a Sabesp com uma participação de 50,26%, 

respondeu ao grupo que contrataria uma consultoria financeira para analisar a 

situação da companhia. O grupo de acionistas que começou a se movimentar 
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pelas mudanças possui pouco menos de 10% de participação da empresa. Uma 

apresentação feita no fim de 2020 ao secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, 

e ao secretário de Planejamento de São Paulo, Mauro Ricardo, tratava dos 

investimentos que vêm sendo realizados pela estatal, apontados como 

ineficientes. Apesar dessa apresentação, os investidores, segundo um dos 

minoritários da companhia, estão com dificuldade de acessar o governador 

desde agosto, depois que Doria, disse em um evento que o governo anunciaria 

a capitalização da Sabesp - e não a privatização da empresa, o que derrubou as 

ações da companhia. No ano passado, a ação da empresa caiu 24%, ao passo 

que o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, encerrou com valorização 

de 2,92%. 

O grupo pede explicações sobre o racional econômico por trás dos 

investimentos com a despoluição do rio Pinheiros, o tratamento de resíduos 

sólidos, e as concessões fora de São Paulo, vistas como desvantajosas. Ainda 

cita os salários mais elevados da estatal em relação ao setor privado. Acionistas 

argumentam que essa situação já provocou uma saída em massa dos 

investidores estrangeiros da companhia - eram 26% dos acionistas no início do 

governo Doria e hoje são apenas 15,6%, cita o documento. 

Procurada, a Sabesp disse que a Arsesp (agência reguladora do estado) 

“reconheceu de volta parte dos cortes do primeiro ciclo e aceitou quase a 

totalidade dos montantes investidos pela empresa". Afirmou, ainda, que a 

redução de investidores estrangeiros "acompanhou o movimento de saída geral 

do mercado no período”. O Governo de São Paulo afirmou que, como acionista 

majoritário “tem concentrado seus esforços e investimentos, de forma 

responsável, na melhoria de qualidade de vida e saúde da população". Afirmou, 

ainda, que a companhia registra lucros sistematicamente há mais de duas 

décadas, mesmo no período de pandemia, quando foi garantida a isenção da 

tarifa e o abastecimento à população de baixa renda. 
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Mercado de carros novos 
Broadcast 

O número de carros novos vendidos por meio de financiamento terminou 

2020 com queda de 26,1% em relação ao ano anterior, praticamente a mesma 

variação experimentada pelo mercado como um todo, que inclui as compras 

feitas à vista. Os negócios financiados representaram 51% das vendas no ano 

passado, num total de 1 milhão de unidades. Os dados são da B3, responsável 

pelo sistema de registro de garantias em financiamentos de veículos. 

No mercado de carros usados, os financiamentos tiveram queda mais 

suave, de 3,7%, para 3,39 milhões de unidades. Foi um recuo mais tímido do 

que o do mercado de usados como um todo, que sofreu tombo de 13,8%. Isso 

significa que houve aumento na participação do crédito nas vendas, de 32,1% 

em 2019 para 35,9% em 2020. 

Segundo Ilídio dos Santos, presidente da Fenauto, federação que reúne 

as revendas de carros usados, o mercado que ele representa sofreu menos com 

a crise porque aumentou a adesão de consumidores à prática de trocar um carro 

usado de maior valor por outro de menor valor, para sair do negócio com dinheiro 

sobrando. Foi um caminho adotado por muitos para ter um respiro financeiro 

durante a crise econômica causada pela pandemia.  

 

Mercado Imobiliário Aquecido 
Broadcast 

Em 2020, ano de mercado imobiliário aquecido, houve um aumento na 

procura por terrenos em loteamentos no Brasil. Com isso, a plataforma de 

vendas desse tipo de imóvel 1M2 viu aumentar em 400% a quantidade de 

operações no ano e ampliou de 13 para 18 o número de Estados brasileiros em 

que tem produtos disponíveis. Para 2021, a meta é aumentar em mais 50% as 

vendas. 

De acordo com dados da empresa, pelo menos 15% dos usuários que 

acessam a plataforma pretendem comprar um lote imediatamente e 21% estão 

considerando uma compra em médio prazo. Mais de 60% buscam um imóvel 

para moradia, enquanto entre 15% e 20% querem investir. Outros 12% miram 

um empreendimento para lazer. 
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CNI vê subsídio irregular em produção chinesa de alumínio 
Broadcast 

Alvo de medidas de defesa comercial de diversos países, a China 

multiplicou por sete sua produção de alumínio em 15 anos e passou a ser a maior 

produtora do metal em todo o mundo. Estudo da CNI em parceria com a 

Associação Brasileira do Alumínio (ABAL) aponta que, apoiado em subsídios e 

políticas que contrariam normas da OMC, o país asiático aumentou sua 

participação na produção mundial de alumínio de 24%, em 2005, para 54% em 

2019. Em 15 anos, a China passou de 12.ª para a principal exportadora do 

produto para o Brasil. 

O estudo lista incentivos à indústria de alumínio como fornecimento de 

energia elétrica abaixo do valor de mercado, concessão de crédito com taxas 

abaixo das praticadas no mercado internacional e controle do preço de insumos, 

inclusive com a estocagem de alumínio. 

Por isso, nove dos dez principais mercados de alumínio adotaram 

medidas de defesa comercial contra o alumínio chinês. Apenas o Brasil ainda 

não adotou nenhuma medida, que já foi pedida pela indústria nacional. Ao todo, 

14 países já aplicaram 34 medidas de defesa comercial contra importações 

chinesas no setor. “As práticas da China para subsidiar a produção de alumínio 

causam danos ao comércio mundial e à concorrência saudável desse produto, 

inclusive no Brasil. O governo brasileiro precisa seguir o exemplo de outras 

economias, que aplicaram medidas para combater e desencorajar essas 

práticas”, afirma o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Eduardo 

Abijaodi. 

Em 2020, a Secex do Ministério da Economia abriu uma investigação 

contra a China para verificar se os laminados de alumínio estão sendo vendidos 

para o País por preço menor do que o cobrado no mercado interno chinês, 

prática denominada “dumping”. 

“O que acontece com o alumínio é um exemplo emblemático sobre a 

lógica produtiva da China. Ela opera com planejamento. E cria políticas de apoio 

à indústria que os outros países não têm e que organizações internacionais 

entendem que não fazem parte de um comércio justo”, afirma o presidente da 

Associação Brasileira do Alumínio (Abal), Milton Rêgo. 
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O domínio chinês nos mercados de alumínio e de aço esteve no cerne da 

guerra comercial entre o governo Trump e a China, que acabou respingando no 

Brasil. No caso do alumínio, os Estados Unidos implementaram quatro medidas 

compensatórias contra os chineses e consideraram que os subsídios 

encontrados representavam entre 10% e 55% dos preços dos bens importados. 

Em 2018, aplicaram salvaguardas, ou seja, sobretaxas à importação de todos os 

países, inclusive o Brasil, que tem de pagar 10% a mais para vender para os 

EUA. Com isso, os embarques para os EUA do alumínio brasileiro caíram mais 

de 50% em 2020. Também o Canadá condenou 17 tipos de subsídios chineses, 

que representavam 47% do valor médio do alumínio. 

Desde o início dos anos 2000, a China colocou em seu planejamento 

oficial a meta de ampliar a produção de alumínio para seus projetos de 

infraestrutura, produção de veículos, bicicletas e outros bens. O aumento foi tão 

grande que o país passou a ser um dos principais exportadores do produto. 

 

Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho
Fone: (85) 3444.2900
www.sedet.ce.gov.br



MERCADOS E ÍNDICES  
DADOS SELECIONADOS 

 

 
DADOS DEMOGRÁFICOS 

  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    

INDICADORES SOCIAS 
  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Índice de GINI: 0,6193 0,6277 0,6086   
Renda domiciliar per capita R$                   942,00 -  2.398,00   
Expectativa da Vida 74,1    76,7 2017 
IDH 0,68  - 0,765 2010 

DADOS ECONÔMICOS 
  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
PIB        R$ 156,1 BI - R$ 6,90 TRI 2020 
Saldo da Balança Comercial        
(Em Mi US$) -503  51.036,2 Jan-Nov/2020 

Volume de Crédito R$ Tri      3,954  Nov/2020 
MERCADO DE TRABALHO 

  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Contratações 39.670 203.081 1.532.189 Jan-Nov/2020 
Demissões 23.242 131.202 1.117.633 Jan-Nov/2020 
Saldo de Empregos Gerados 16.428    71.879    414.556 Jan-Nov/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 

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

          BOLSAS, MOEDAS E COMMODITIES  
 29/12/2020 Há 30 dias Há 365 dias  
Ibovespa (em pontos ) 119.445    
Dólar (R$)  5,25 5,34 4,02  
Euro (R$)  6,41 6,39 4,50  
Petróleo-WTI (R$) 48,00 45,34 61,06  
                             INFLAÇÃO  
Meta do Brasil 2020 4,00    
IPCA Brasil em 11/2020 
Acumulado no Ano 3,13    
IPCA RMF em 11/2020    
Acumulado no Ano 4,23    

Elaboração Sedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES MENSAIS SELECIONADOS - JANEIRO A NOVEMBRO 2020 

 

Elaboração: CAPEF – Gerência de Investimentos 

 



Dados e Índices de 07 de janeiro de 2021 - atualização: 7:30h. 
 

 PRINCIPAIS ÍNDICES 
 

Ibovespa 119.100,08 pts (-0,23%) 
S&P500 3.748,14 pts (+0,57%) 
Nasdaq 12.623,35 pts (-1,40%) 
D. Jones 30.814,50 pts (+0,31%) 
Shanghai 3.576,20 pts (+0,71%) 
Nikkei225 27.490,13 pts (+1,60%) 
IFIX 27.490,13 pts (+0,08%) 

 
 COMMODITIES 

 
Petróleo Brent U$54,48 (+0,33%) 
Petróleo WTI U$50,98 (+0,69%) 
 Minério ferro U$166,76 (+,41%) 
Ouro U$1.912,70 (+0,21%) 
Boi gordo R$278,00 (+0,18%) 
Milho U$488,38 (-1,34%) 
Soja U$1.351,88 (-0,67%) 
Trigo U$640,12 (-1,06%) 

Café Arábica R$611,28 (-0,67%) 
Café Robusta R$415,52 (-0,43%)  

 
 PRINCIPAIS MOEDAS 

 
Dólar Com R$5,30 (+0,80%)  
Dólar Tur R$5,43 (-0,26%)  
Euro R$6,52 (+0,85%)  
Bitcoin R$181.994,90 (+6,43%)  
Bitcoin U$34.244,00 (+8,43%)  

 
 ÍNDICES ECONÔMICOS 

 
SELIC 2,00% a.a 
CDI 1,90% a.a 
IPCA +0,89% Nov.2020 
IPCA +4,31% 12 meses  
IPCA +3,13% 2020 
IGPM +0,96% Dez.2020 
IGPM +23,14% 12 meses  
IGPM +23,14% 2020 
POUPANÇA MÊS 0,14% Nov.2020 
POUPANÇA ANO 2,35% 
POUPANÇA 12 MESES 2,69% 

 


