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NOTÍCIAS ECONÔMICAS:  21 JANEIRO 2021 
 

Revisão de ICMS é esforço coletivo por investimento em áreas 
prioritárias, defende governo de SP  
Folha de São Paulo 

O corte de benefícios fiscais de ICMS no estado de São Paulo deve ser 

visto como um esforço coletivo para garantir investimentos em áreas prioritárias, 

como saúde, educação e segurança pública, diz a secretária de 

Desenvolvimento Econômico Patricia Ellen. Além disso, afirma, a suspensão nas 

isenções ou reduções de alíquota tem data para acabar. "Importante lembrar que 

todas as suspensões de benefícios foram feitas em caráter emergencial e 

temporário, de até 24 meses, justamente para que todos possam contribuir”, 

afirmou Ellen. 

Nesse período, a expectativa da gestão paulista é a de que o governo 

federal avance com as reformas administrativa e tributária, que poderão mexer 

na estrutura de impostos nos estados e no volume de despesas com o 

funcionalismo. Se essas mudanças não ocorrerem nos próximos dois anos, os 

benefícios fiscais voltam a ser aplicados no formato em vigor até dezembro de 

2020. Segundo Ellen, esse foi um compromisso do governador Doria (PSDB). 

As novas alíquotas do ICMS entraram em vigor no dia 15 de janeiro. No 

mesmo dia, o governo publicou a revogação das mudanças para 

hortifrutigranjeiros, insumos agrícolas, energia elétrica rural e medicamentos 

genéricos. Para esse último, a alíquota de 12% foi mantida —passaria a ser de 

13,3%. Os três primeiros continuarão isentos do imposto estadual. 

Entidades de diversos setores ainda tinham a expectativa de conseguir 

manter seus benefícios. No agro, o leite pasteurizado deixou de ser isento e as 

carnes vendidas para supermercados enquadrados no Simples Nacional têm 

novas alíquotas. Essas mudanças, porém, não deverão ser revogadas. Segundo 

Patricia Ellen, todas as revisões que seriam realizadas já foram anunciadas. “Nós 

estamos no limite da capacidade de investimento para as áreas prioritárias. 

Nesta semana mesmo tivemos de adicionar 300 leitos [hospitalares] para 

garantir atendimento [durante a pandemia ]”, afirmou. 
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A renúncia fiscal do governo de São Paulo passa dos R$ 30 bilhões ao 

ano. O ajuste fiscal aprovado no ano passado pretendia gerar uma receita de R$ 

7 bilhões ao ano para o caixa do estado. O valor ainda não cobriria o rombo de 

R$ 10 bilhões causado pela crise econômica em decorrência da pandemia. A 

manutenção dos benefícios para a produção de alimentos e medicamentos 

genéricos custará cerca de R$ 520 milhões. Essa receita perdida precisará ser 

compensada. Segundo Patricia Ellen, a equipe econômica está trabalhando na 

identificação de fontes para repor esse valor. A medida é necessária, pois a lei 

de responsabilidade fiscal prevê que o Executivo não pode mudar a previsão de 

uma receita aprovada em orçamento sem que haja a definição de como ela será 

compensada. 

Os setores afetados pela revisão dos benefícios fiscais dizem que a 

decisão da gestão Doria poderá inviabilizar negócios e encarecer produtos para 

o consumidor final. A disputa pela manutenção de benefícios fiscais foi parar no 

Judiciário. Pelo menos 20 processos já foram apresentados por associações, 

sindicatos e federações. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liminar à ProGenéricos 

(Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos) e suspendeu 

a mudanças nas alíquotas de ICMS para equipamentos hospitalares e 

medicamentos vendidos a empresas. Também, quatro decisões liminares foram 

suspensas pelo TJ-SP, mantendo a decisão do governo de revisar a redução de 

ICMS. Para a secretária de Desenvolvimento Econômico, “as associações são 

organizadas” e “estão nos seus direitos” de contestar a decisão do governo de 

São Paulo. 

 

BC mantém juro em 2%, mas sinaliza alta 
O Estado de S. Paulo 

A inflação mais elevada no Brasil fez o Banco Central eliminar a barreira 

técnica que o impedia de subir os juros nos próximos meses. A autarquia decidiu, 

pela quarta vez consecutiva, manter a Selic (a taxa básica da economia) em 2% 

ao ano. Com isso, a taxa se manteve no menor nível da série histórica do Copom, 

iniciada em junho de 1996. Ao mesmo tempo, o BC deu fim ao chamado “forward 

guidance” (ou prescrição futura, na tradução do inglês) – uma indicação técnica 
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de que os juros não subiriam desde que a inflação seguisse em patamares 

baixos. 

A eliminação do “forward guidance” ocorre na esteira da escalada de 

preços no Brasil, puxados pela alta dos alimentos e dos combustíveis. O BC 

segue afirmando que esse “choque” inflacionário é de curto prazo e tende a 

ceder nos próximos meses, mas as projeções do mercado financeiro e da própria 

autarquia já colocam o IPCA – o índice oficial de inflação – em patamares 

próximos das metas perseguidas. Ao mesmo tempo, o BC admitiu que os 

choques inflacionários se revelaram “mais persistentes” do que o esperado. 

Após a inflação encerrar 2020 em 4,52%, o BC informou que sua projeção 

está em 3,6% para 2021 e em 3,4% para 2022. Como as metas perseguidas são 

de 3,75% e 3,50%, respectivamente, o fato é que as projeções estão próximas 

do alvo. Assim, manter os juros tão baixos poderia representar um risco para a 

inflação, em especial no ano de 2022. Em tese, ao retirar o “forward guidance” 

de sua comunicação, o BC abriu espaço para elevar os juros nos próximos 

meses. O próximo encontro do Copom da autarquia está marcado para 16 e 17 

de março. O próprio BC lembrou que “o fim do “forward guidance” não implica 

elevação da taxa de juros, pois a conjuntura econômica continua a prescrever, 

neste momento, estímulo extraordinariamente elevado frente às incertezas 

quanto à evolução da atividade”. 

Embora a inflação mais alta no Brasil seja uma preocupação, o BC 

demonstrou apreensão com a atividade econômica. O BC alertou que, com o 

aparecimento de novas cepas da covid-19, e a atividade deve ser afetada no 

curto prazo. O BC afirmou ainda que, no Brasil, os indicadores econômicos 

referentes ao fim de 2020 “têm surpreendido positivamente”. A instituição 

demonstra receio com a recuperação econômica, em um cenário de alta do 

número de mortes e dificuldades de vacinação. 

A expectativa de elevação de juros em 2021 é uma realidade para as 

instituições financeiras. De um total de 58 instituições consultadas pelo 

Projeções Broadcast, todas esperavam pela manutenção da Selic em 2% ao 

ano. “Para o fim de 2021, porém, as casas projetam desde uma Selic estável em 

2% até um aumento dos juros a 4,75% ao ano. 
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Espaço vago em escritório de SP cresce na pandemia 
Broadcast 

O mercado paulistano de aluguel de prédios empresariais terminou 2020 

com aumento dos espaços vagos, resultado de muitas áreas devolvidas e novas 

locações adiadas em meio à pandemia. A desocupação subiu de 14,6% em 2019 

para 18,2% em 2020, considerando a área disponível para locação nos prédios 

de classes A e B, segundo a consultoria Siila. As devoluções superaram as 

novas locações em 119 mil metros quadrados, levando ao aumento na vacância. 

No começo da quarentena, proprietários concederam descontos nos aluguéis 

por 90 dias, o que fez os inquilinos adiarem as decisões de manter a sede ou 

fazer mudanças. Mas a crise se prolongou, e muitas empresas acabaram 

fechando ou estendendo o home office, o que motivou as devoluções de áreas. 

Do total de entregas de chaves, cerca de 90% foram feitas pelas empresas de 

pequeno e médio portes. 

Mas nem tudo está relacionado à crise. Muitas companhias já vinham 

buscando otimizar seus escritórios, cortar custos, implantar estações de trabalho 

rotativas e home office, diz a presidente da Newmark, Marina Cury. 

Levantamento da consultoria captou alta na vacância de 16,1% em 2019 para 

20,8% em 2020. Nesse mercado, as devoluções superaram as locações em 46 

mil metros quadrados. A boa notícia, segundo Cury, é que o último trimestre 

mostrou, praticamente, um reequilíbrio entre áreas devolvidas e novos aluguéis. 

 

Dados de recuperação Judicial 
Broadcast 

 Apesar da pandemia, os pedidos de recuperação judicial caíram 15% na 

comparação de 2020 com 2019. Ao todo, 1.179 empresas pediram socorro à 

Justiça para paralisar as cobranças de credores, ante 1.387 no ano anterior. Os 

dados são da Serasa Experian. A quantidade de empresas que fracassaram nas 

renegociações e chegaram à falência caiu 31% no mesmo período, indo de 1.417 

para 972 casos. O setor de serviços foi o mais atingido, com um total de 589 

novos pedidos de recuperação. Aí estão, por exemplo, companhias aéreas, 

hotéis, escolas, entre outros. » Me dê motivos. Os pedidos de recuperação e 

falências não explodiram como se imaginava por causa das melhores condições 
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de acesso ao crédito. A flexibilização de prazos de pagamentos por credores, os 

juros mais baixos e as novas linhas de financiamento ajudaram a amortizar os 

impactos, segundo Luiz Rabi, da Serasa Experian.  

 

Licitação de Porto Seco Anápolis 
Broadcast 

Perto do aniversário de três anos da licitação do Novo Porto Seco de 

Anápolis, em Goiás, a Aurora da Amazônia, que saiu vencedora do certame, 

ainda enfrenta obstáculos para assumir o porto seco em razão de medidas 

judiciais da empresa que perdeu a disputa, a Porto Seco Centro-oeste. A Justiça 

Federal decidiu que a execução do contrato de permissão pela Aurora da 

Amazônia “deve ser prestigiada com máxima celeridade”. No entanto, logo 

depois, nova liminar foi obtida pela rival, fazendo com que os trâmites para o 

início dos investimentos sigam suspensos. O questionamento da empresa 

perdedora da licitação diz respeito ao terreno apresentado pela Aurora da 

Amazônia para receber o porto seco. Sua argumentação é de que o imóvel está 

fora da zona do Distrito Agroindustrial de Anápolis. O edital determina que, para 

o concorrente ser habilitado, deve apresentar terreno compatível com a atividade 

de porto seco. 

 “A Aurora da Amazônia tem contrato vigente, assinado em maio de 2020 

com a Receita Federal e discute com o órgão apenas o local em que operará o 

novo porto. Enquanto isso, a empresa perdedora da licitação segue tomando 

medidas na Justiça apenas com o objetivo de atrasar essa definição, para que 

possa continuar operando, ainda que de forma ilegal”, explica Bruno Morais, 

advogado da Aurora da Amazônia.  

 

Energia Verde 
Broadcast 

A EDP Smart, braço da EDP Brasil, concluiu a construção de uma caldeira 

a biomassa para geração de vapor para a fabricante de chocolates Barry 

Callebaut. O equipamento suprirá a demanda por vapor na fábrica de Itabuna, 

na Bahia, e será operado por dez anos, período no qual a EDP receberá valores 

mensais que totalizarão cerca de R$ 46,5 milhões até o fim do contrato. O 
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combustível é a biomassa obtida no processo produtivo da fabricante, como 

resíduo da casca de cacau e madeira. 

 

Pleno emprego passa a ser lema de Washington 
Folha de São Paulo 

Enquanto o presidente eleito Joe Biden se preparava para assumir o cargo 

nesta semana, sua equipe e o Federal Reserve (Fed) apontavam para uma meta 

econômica significativa: fazer o mercado de trabalho voltar ao ponto em que 

estava antes da pandemia. 

O cenário que existia 11 meses atrás – com 3,5% de desemprego, 

participação estável ou crescente da força de trabalho e salários cada vez 

maiores. Então, a pandemia interrompeu o teste em execução e os esforços para 

conter o vírus levaram o desemprego a disparar para níveis nunca vistos desde 

a Grande Depressão. A recuperação foi interrompida por novas ondas de 

contágio, mantendo milhões de trabalhadores afastados e causando o recomeço 

da perda de empregos. Os legisladores de todo o governo concordam que um 

retorno a esse mercado de trabalho aquecido deve ser uma meta central, uma 

mudança notável desde a última expansão econômica e que poderia ajudar a 

configurar a recuperação econômica. 

Biden deixou claro que seu governo se concentrará nos trabalhadores e 

escolheu uma equipe experiente e com foco no mercado de trabalho. Janet 

Yellen, economista e ex-presidente do Fed, será a secretária do Tesouro e Marty 

Walsh, ex líder sindical, o secretário do Trabalho. 

No passado, legisladores e funcionários do Fed tendiam a pregar lealdade 

ao pleno emprego – a menor taxa de desemprego que uma economia pode 

sustentar sem alimentar uma inflação alta ou outras instabilidades – enquanto 

retiravam o apoio fiscal e monetário antes de atingir essa meta, pois temiam que 

uma abordagem mais paciente causasse picos de preços e outros problemas. 

Essa timidez parece menos provável de ser vista desta vez. 

Biden assume o cargo enquanto os democratas controlam a Câmara e o 

Senado e em um momento com a possibilidade de o governo assumir dívidas 

graças aos custos de empréstimos baixos. E o Fed, que tem um histórico de 

aumento das taxas de juros à medida que o desemprego cai e o Congresso gasta 
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mais do que arrecada em impostos, comprometeu-se a ter mais paciência desta 

vez. Jerome Powell, presidente do Fed, disse na semana passada que sua 

instituição está fortemente focada em restabelecer as taxas de desemprego mais 

baixas.  

 

Thyssenkrupp amplia foco em energia eólica 
Broadcast 

O crescimento do setor eólico no Brasil levou a siderúrgica alemã 

Thyssenkrupp a aproveitar cerca de 20% da capacidade produtiva da sua fábrica 

em Santa Luzia, Minas Gerais – antes dedicada apenas a equipamentos de 

mineração – para o fornecimento de componentes de grande porte para 

geradores eólicos, segundo informou a empresa ontem. 

A geração eólica já é a segunda maior fonte brasileira de energia elétrica 

e é responsável por cerca de 10% do abastecimento nacional. A expectativa é 

de que a fonte continue a crescer e ganhe um impulso maior no Brasil ao longo 

desta década, com a entrada de projetos de geração eólica offshore, no 

momento em análise no Ibama. 

A Thyssenkrupp fornece rolamentos e anéis para turbinas eólicas a partir 

de sua planta localizada em Diadema (SP), e passa agora a atuar também para 

o setor eólico a partir de Minas Gerais. A empresa não é o único grande grupo 

industrial com atuação em outros setores a apostar na energias renováveis. A 

Weg, de Santa Catarina, tem aumentado no segmento. 

 “O segmento de energia eólica está em ascensão e vimos a oportunidade 

de diversificar os negócios gerados em nossa fábrica de Santa Luzia. Na 

unidade, que atualmente é voltada ao setor da mineração, temos um diferencial 

importante de mercado: capacidade produtiva para absorver novas encomendas 

que demandam a usinagem complexa de grandes peças e, por essa razão, 

decidimos investir nessa nova área”, explica Paulo Alvarenga, presidente da 

Thyssenkrupp na América do Sul. A empresa está trabalhando na produção de 

50 peças de grande porte para dois clientes do setor, com previsão de entrega 

para o primeiro semestre de 2021. A empresa é capaz de produzir cerca de 200 

peças para geradores eólicos por ano. 
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A China retoma o ritmo de antes da pandemia 
O Estado de S. Paulo 

Com crescimento de apenas 2,3%, o PIB da China apresentou, em 2020, 

seu pior desempenho em 44 anos. O resultado do ano passado é baixo para os 

padrões chineses, sobretudo os das últimas décadas, quando o crescimento da 

economia com frequência foi de dois dígitos. Em 2019, o PIB chinês cresceu 6%. 

Os resultados recentes da China e sua comparação com outras grandes 

economias mundiais mostram um quadro menos tenebroso. É um cenário que, 

nas circunstâncias atuais, parece trazer luz para a economia mundial. 

A recuperação tem sido rápida. No primeiro trimestre de 2020, quando o 

novo coronavírus impôs as perdas mais pesadas à economia do país, o PIB da 

China encolheu 6,8% na comparação com igual período de 2019. Nos três 

meses seguintes, porém, a economia cresceu 3,2% em relação ao ano anterior; 

no terceiro trimestre, o aumento foi de 4,9% e, no quarto, de 6,5%, sempre na 

comparação com o resultado de um ano antes. A economia chinesa já opera a 

um ritmo mais de 6% mais intenso do que o de antes do início da pandemia. 

Ainda não se conhecem os dados sobre o desempenho das principais 

economias do mundo no ano passado, mas resultados parciais indicam que 

nenhuma delas terá crescido. 

A recuperação rápida permitiu a retomada igualmente expressiva da 

produção industrial e das exportações chinesas. Da mesma forma, a demanda 

da China por bens importados é crescente, o que estimulará as economias dos 

países fornecedores. A China é, há muitos anos, o principal destino dos produtos 

exportados pelo Brasil, razão pela qual sua recuperação tende a ter impacto 

positivo sobre a economia no País. Mas a China, como outros países, ainda 

enfrenta as consequências da pandemia e parte de seu setor produtivo, formada 

por pequenas empresas, talvez não consiga acompanhar o ritmo das demais. 

 



MERCADO HOJE – MANHÃ DE 21 JANEIRO DE 2021 
 

 PRINCIPAIS ÍNDICES 
Ibovespa 119.646,40 pts (-0,82%) 
S&P500 3.851,85 pts (+1,39%) 
Nasdaq 13.296,45 pts (+2,31%) 
D. Jones 31.114,00 pts (+0,06%) 
Shanghai 3.621,26 pts (+1,07%) 

Nikkei225 28.756,86 pts (+0,82%) 
IFIX 2.866,30 pts (+0,21%) 

 

 COMMODITIES 
Petróleo Brent U$55,59 (-0,87%) 
Petróleo WTI U$52,87 (-0,83%) 
Minério ferro U$169,85 (-0,11%) 
Ouro U$1.868,30 (+0,10%) 
Boi gordo R$294,75 (-0,08%) 
Milho U$527,90 (+1,13%) 
Soja U$1.377,00 (+0,51%) 
Trigo U$670,12 (+0,47%) 
Café Arábica R$650,54 (+0,00%) 
Café Robusta R$415,97 (+0,09%)  

 

 PRINCIPAIS MOEDAS 
Dólar Com R$5,31 (-0,63%)  
Dólar Tur R$5,48 (-0,42%)  
Euro R$6,43 (-0,79%)  
Bitcoin R$175.147,00 (-8,98%)  
Bitcoin U$32.599,00 (-6,25%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÍNDICES ECONÔMICOS 
SELIC 2,00% a.a 
CDI 1,90% a.a 
IPCA +1,35% Dez.2020 
IPCA +4,52% 12 meses  
IPCA +4,52% 2020 
IGPM +0,96% Dez.2020 
IGPM +23,14% 12 meses  
IGPM +23,14% 2020 
POUPANÇA MÊS 0,14% Dez.2020 
POUPANÇA ANO 2,48% 
POUPANÇA 12 MESES 2,48% 
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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. 

 


