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NOTÍCIAS ECONÔMICAS: 26 JANEIRO 2021 
 

Arrecadação tem o pior resultado em 10 anos em 2020 
O Estado de S. Paulo 

 

Afetada pela pandemia de covid-19, a arrecadação de impostos, 

contribuições e demais receitas federais registrou queda real (descontada a 

inflação) de 6,9% em 2020 na comparação com o ano anterior, para R$ 1,479 

trilhão, informou ontem a Secretaria da Receita Federal. Quando corrigida pela 

inflação, a arrecadação em 2020 ficou em R$ 1,526 trilhão. De acordo com dados 

oficiais, esse foi o pior resultado para um ano fechado desde 2010. 

A arrecadação de 2020 foi influenciada pela pandemia, que causou um 

tombo na economia brasileira. Com menos atividade, há menos arrecadação. 

Para o ministro Paulo Guedes, que fez um pronunciamento no início da coletiva 

à imprensa, mas não respondeu a questões dos jornalistas, o resultado mostrou 

que não houve “colapso” das receitas no ano passado. O ministro enfatizou que 

a queda na arrecadação foi bem menor do que a prevista inicialmente pelos 

economistas. “Queda (nominal, sem levar em conta a inflação do período) de 

3,75% da arrecadação, no ano de desafio para a economia, é resultado 

excelente. Essa queda de 3,75% da arrecadação em 2020 em termos nominais 

é uma ‘queda branda’, dada a gravidade do fenômeno (da pandemia).”  “De 

janeiro a junho de 2020, a queda real acumulada era de 15%. Então, chegar ao 

fim do ano com uma queda real de 6,9% é positivo”, disse o secretário especial 

da Receita Federal, José Tostes. Segundo ele, há uma perspectiva positiva para 

o PIB deste ano e a tendência é que a arrecadação acompanhe esse movimento. 
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O ministro voltou a citar medidas tomadas pelo governo durante a 

pandemia de covid-19 como a redução do imposto de importação de produtos 

hospitalares, a suspensão da cobrança do IOF sobre operações de crédito e a 

prorrogação no pagamento de impostos em mais de R$ 80 bilhões no auge da 

crise. A expectativa era de que R$ 85 bilhões em pagamentos atrasados fossem 

quitados ainda em 2020, mas só R$ 64,4 bilhões entraram nos cofres públicos. 

As desonerações concedidas pelo governo resultaram em renúncia fiscal 

de R$ 119,418 bilhões em 2020, valor maior do que o de 2019, quando somou 

R$ 96,568 bilhões. Apenas em dezembro, as desonerações totalizaram R$ 

11,716 bilhões. 

 

Defesa do multilateralismo: Presidente chinês diz no Fórum 
Econômico Mundial, desta vez virtual, que a cooperação global 
é vital para retomada 
Folha de São Paulo 

No primeiro dia do Fórum Econômico Mundial, desta vez virtual, o 

presidente da China, Xi Jinping, defendeu a cooperação internacional sem 

“preconceitos ideológicos”. 

O presidente da China, Xi Jinping, apelou a todos os governos em defesa 

do multilateralismo e da cooperação global para a retomada do crescimento e do 

enfrentamento final da covid-19. A fala de ontem, no Fórum Econômico Mundial, 

foi uma atualização do discurso de janeiro de 2017, apresentado antes da posse 

do presidente Donald Trump. 

O recém-eleito presidente americano foi confrontado, naquela ocasião, 

por uma defesa da globalização, do multilateralismo e do respeito a regras e 

instituições internacionais. O pronunciamento de Xi Jinping foi o oposto das 

políticas prometidas por Trump, aplaudidas pelo presidente Bolsonaro e por ele 

imitadas nos anos seguintes. Bolsonaro seguiu a orientação de Trump votando 

contra interesses chineses na OMC, acusando a China de ter produzido e 

espalhado o novo coronavírus e falando mal da vacina chinesa. A continuidade 

entre as duas falas de Xi Jinping, apesar do intervalo de quatro anos, foi 

ressaltada pelo fundador e presidente do Fórum, Klaus Schwab, ao dar a palavra 
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ao presidente chinês. “Jogo de soma zero ou do tipo ‘o vencedor leva tudo’ não 

é a filosofia do povo chinês”, disse o presidente chinês. 

A China, disse ele, mantém o compromisso de partilhar suas experiências 

com outros países, ajudar os menos preparados para responder à pandemia e 

trabalhar por maior acessibilidade às vacinas contra covid-19 nos países em 

desenvolvimento. O presidente chinês defendeu a expansão do trabalho da 

OMS, a reforma da Organização Mundial do Comércio, a solução de diferenças 

por meio de consultas e o cumprimento dos pactos ambientais, citando o Acordo 

de Paris e a Agenda 2030. É preciso, disse também, abandonar os “preconceitos 

ideológicos” e respeitar as diferenças entre países. “A diferença, em si, não é 

causa de alarme. 

O presidente chinês discursou na primeira sessão especial da reunião do 

Fórum, realizada neste ano por meio virtual. Devem participar figuras 

importantes da União Europeia, como a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, 

o presidente francês, Emmanuel Macron, a presidente da Comissão Europeia, 

Ursula von der Leyen, dirigentes de entidades multilaterais, como o FMI, 

personalidades de dezenas de países de todos os continentes, incluídos os 

presidentes da Argentina, Alberto Fernández, e da Colômbia, Ivan Duque. 

O presidente Jair participou em 2019, conseguiu usar apenas dez dos 

trinta minutos destinados a seu discurso, foi incapaz de responder às perguntas 

de Klaus Schwab e deixou de comparecer a uma entrevista coletiva marcada 

oficialmente. Em 2020, cancelou sua participação no Fórum, alegando, entre 

outros motivos, problemas de segurança. 

O vice-presidente Hamilton Mourão representará o Brasil num debate 

sobre Amazônia e questões ambientais. John Kerry, representante do presidente 

Joe Biden para assuntos de preservação climática e do meio ambiente, deverá 

tratar do assunto em outra sessão. Kerry foi senador, candidato à Presidência e 

secretário de Estado do governo Obama. O ministro Paulo Guedes, e o 

governador Dória, devem participar de sessões. O tema básico do Fórum, em 

2021, é como relançar a economia e reorganizar a cooperação global a partir da 

experiência e dos desafios da crise gerada pela pandemia. A polarização política 

deve ser parte desse aprendizado.  
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Economia aceita volta do auxílio, mas pede corte de gastos: 
Guedes quer condicionar retomada de benefício a aprovação de 
PEC pelo Congresso 
O Estado de S. Paulo 

Apesar das resistências, o Ministério da Economia já discute uma nova 

rodada do auxílio emergencial, mas com uma condição: a realização de um 

acordo com o Congresso para aprovação rápida de medidas de corte de gastos. 

A decisão só deve ser tomada depois das eleições para o comando da Câmara 

e do Senado – marcadas para 1.º de fevereiro. A posição dos quatro principais 

candidatos à presidência de Câmara e do Senado, favoráveis à nova rodada do 

auxílio em meio ao avanço da covid-19, está forçando o governo a rever os 

planos, ao mesmo tempo que cresce a pressão para o governo acelerar as 

negociações para adquirir vacinas para imunizar a população e destravar a 

economia. O ministro quer aproveitar o momento de pressão dos parlamentares, 

governadores e prefeitos para aprovar uma PEC com medidas de ajuste 

incluindo cortes em gastos com os servidores. O presidente Bolsonaro 

evidenciou a preocupação do governo com o endividamento. “A palavra é 

‘emergencial’. O que que é ‘emergencial’? O que não é duradouro, não é vitalício, 

não é aposentadoria. Lamento muita gente passando necessidade, mas a nossa 

capacidade de endividamento está no limite”, disse a apoiadores. 

Em seu primeiro pronunciamento público em 2021, defendeu ontem a 

vacinação, numa estratégia do Palácio do Planalto para reverter as críticas pela 

demora na implementação do plano de imunização do governo. Guedes está 

trabalhando em medidas e aguarda o resultado das eleições para que essas 

negociações não atrapalhem a corrida no Congresso. O discurso da área 

econômica é buscar espaço no Orçamento e no teto de gastos. Mas, como a 

necessidade do auxílio é urgente, o tempo é curto para aprovar uma PEC e o 

Orçamento de 2021 ainda não foi aprovado, não se descarta abrir um crédito 

extraordinário, liberando recursos fora do teto. 

Diante do agravamento da segunda onda da covid-19, o que se considera 

é que o pedido do crédito, se bem fundamentado, poderá ser aceito pela 

Secretaria de Orçamento Federal (SOF). A posição da SOF é relevante porque 

sempre houve resistência dos técnicos em assinar um crédito extraordinário, que 
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exige que os recursos sejam direcionados para gastos imprevisíveis. Como a 

pandemia não é mais imprevisível, essa dúvida sempre foi levantada. Mas a 

piora da covid e as novas medidas de restrições em grandes cidades estão 

mudando o quadro. 

Nesse caso, o governo pretende dar uma sinalização na direção da 

redução da dívida pública. Para isso, Guedes e sua equipe contam com a 

devolução antecipada de recursos emprestados pelo Tesouro Nacional ao 

BNDES e à Caixa Econômica Federal. A dívida pública em 2020 deve ficar mais 

baixa do que o previsto. O especialista Fernando Montero prevê que a dívida 

bruta tenha ficado em 87,9% do Produto Interno Bruto em 2020. A Instituição 

Fiscal Independente (IFI) reduziu sua projeção de 93,1% para 90,1% do PIB. 

No Congresso, os dois candidatos à presidência da Câmara – Baleia 

Rossi (MDB-SP) e Arthur Lira (PP-AL) – avaliam que dá para fazer um novo 

auxílio dentro do teto. O atual presidente, Rodrigo Maia (DEMRJ), disse que, se 

o endividamento do País tiver fechado num patamar menor, é possível debater 

uma prorrogação do auxílio por até seis meses, em valor de R$ 200 ou R$ 300. 

Do outro lado da disputa, Lira buscou mostrar alinhamento aos objetivos de 

Guedes e se disse disposto, se eleito para o comando da Câmara, a discutir a 

revisão de gastos como o abono salarial, espécie de 14.º salário pago a 

trabalhadores com carteira que ganham até dois salários-mínimos. O benefício 

é considerado disfuncional pela equipe econômica. 

 

Fora do leilão de fibra da Oi, Ufinet vislumbra parceria 
Broadcast 

A multinacional espanhola Ufinet, atacadista de redes de fibra ótica, reviu 

a sua estratégia de crescimento no mercado brasileiro e desistiu de fazer uma 

oferta pela Infraco, subsidiária da Oi que vai a leilão. Com isso, a operadora 

brasileira recebeu só duas propostas pelo ativo, segundo fontes. Nos bastidores, 

a Ufinet avaliou que, em vez de entrar numa disputa acirrada agora, seria mais 

interessante esperar o resultado do leilão e depois tentar fechar parcerias com 

os futuros sócios da Infraco para projetos conjuntos de infraestrutura. A ofensiva 

foi desestimulada por vários fatores, como o valor elevado para entrar no leilão 

sozinha, os riscos de uma sociedade com a Oi, além da pouca experiência no 
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mercado local. O ideal, portanto, seria se unir a investidores locais para projetos 

em regiões específicas. As conversas estão mais adiantadas com o BTG 

Pactual, gestor do fundo de investimento em participações que encaminhou 

oferta vinculante pela Infraco - subsidiária da Oi avaliada em ao menos R$ 20 

bilhões. O outro participante do leilão é o fundo norte-americano Digital Colony, 

que investe em infraestrutura para telecomunicações, como data centers, torres 

e redes de fibra ótica.  

A Ufinet entrou no mercado brasileiro em 2019, com a aquisição da Netell, 

empresa com redes em São Paulo. A multinacional possui mais de 70 mil 

quilômetros de cabos de fibra em 17 países, entre os quais Colômbia, Equador, 

Peru, Paraguai, Argentina e Chile na América Latina. A Ufinet nasceu como uma 

subsidiária da estatal espanhola de gás e foi comprada em 2014 pelo fundo 

inglês Cinven, que, em 2018, vendeu uma fatia de 21% para a Enel. 

 

Conjuntura do setor Hoteleiro 
Broadcast 

O setor de hotéis fechou o ano de 2020, o pior de sua história, com uma 

ocupação média de 29,7%, o equivalente à metade do nível de 2019, quando 

ficou em 59,2%. Nesse mesmo período, o valor médio da diária caiu 6%, 

passando de R$ 235,86 para R$ 221,73. Os dados fazem parte de balanço do 

Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB). No entanto, os últimos 

meses do ano apresentaram números acima da média do ano, indicando uma 

recuperação. Em dezembro, por exemplo, a ocupação alcançou 34%, na média. 

No entanto, o recrudescimento da pandemia de coronavírus aumentou o clima 

de incertezas. Alguns empresários já esperam queda na ocupação em janeiro 

devido ao avanço de casos da doença, relata o presidente do FOHB, Orlando de 

Souza. Até dezembro, a expectativa para 2021 era de uma melhora gradual no 

fluxo de visitantes, fechando o ano com ocupação média em torno de 40% dos 

quartos. No entanto, os planos devem ser revistos se a pandemia não der uma 

trégua, acredita Souza. 
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Inadimplência da taxa de Condomínios 
Broadcast 

Mesmo em meio à pandemia que afetou a economia, o índice de 

inadimplência no pagamento da cota condominial fechou o ano de 2020 em 

2,17%, o menor patamar registrado em toda a série histórica do levantamento, 

que começou a ser tabulado em janeiro de 2004. O indicador foi medido pela 

Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo 

(AABIC). O Índice Periódico de Mora e Inadimplência Condominial (IPEMIC) 

bateu recorde em abril de 2005, quando o porcentual chegou a 7,36%. A AABIC 

considera um devedor inadimplente para o cálculo do IPEMIC aqueles 

condôminos que atrasam o pagamento da cota condominial por 90 dias após a 

data do vencimento.  

 

Custo Médico e Hospitalar 
Broadcast 

A pandemia pressionará o custo médico e hospitalar em 2021. Mais da 

metade (54%) das empresas que comercializam planos de saúde em 10 países 

da América Latina, incluindo no Brasil, projetam um aumento nos custos, 

impulsionados pelos cuidados médicos e tratamento da covid-19. Segundo as 

operadoras, a inflação médica projetada é de 13,4%, conforme o relatório MMB 

Health Trends da consultoria de saúde Mercer Marsh Benefícios. Para conter a 

escalada dos custos e responder à demanda, 74% das operadoras passaram a 

oferecer serviços de telemedicina com mais frequência após o início da 

pandemia, em 2020. Em 2019, antes da pandemia, somente 48% ofereciam os 

serviços de saúde a distância. 

 

O desempenho do comércio com os Estados Unidos 
O Estado de S. Paulo 

A comparação dos resultados comerciais que o Brasil alcançou em 2020 

com seus dois maiores parceiros, a China e os Estados Unidos, traz uma ironia 

política. Criticada pelo governo Bolsonaro – que não poucas vezes desdenhou 

da vacina chinesa contra a covid-19 e com frequência menosprezou seu papel 
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na economia mundial –, a China aumentou suas importações do Brasil num ano 

em que o resto do mundo reduziu suas compras externas. Já os Estados Unidos, 

na época governados por Donald Trump – de quem Bolsonaro se declarou 

admirador incondicional –, cortaram em quase 30% suas compras de produtos 

brasileiros em 2020. 

Esses resultados afetam de modo diferente a economia brasileira – e isso 

nada tem a ver com escolhas políticas dos governantes. O fato de a China 

importar mais produtos brasileiros mesmo com a pandemia afetando a economia 

mundial é, sem dúvida, auspicioso. Mas as perdas das exportações para os 

Estados Unidos têm significado especial. Os EUA são, há muitos anos, grande 

importador de bens industrializados do Brasil. 

Ao longo da década passada, não raro a corrente de comércio (soma de 

exportações e importações) entre o Brasil e os Estados ficou próxima de US$ 60 

bilhões, ou até ultrapassou esse valor. Em 2019, por exemplo, alcançou US$ 

59,8 bilhões. Mas, em 2020, ano marcado pela pandemia, encolheu quase um 

quarto, ficando em US$ 45,6 bilhões (redução de 23,8%). Em anos recentes, só 

em 2009, por causa da crise que abalou o sistema financeiro mundial, ficou 

abaixo do resultado do ano passado. 

A longa parceria econômica entre o Brasil e os Estados Unidos e o 

estoque dos investimentos recíprocos acumulados ao longo de muitas décadas 

de relacionamento produtivo para ambos os lados reduzem fortemente a 

influência de fatores políticos nas decisões empresariais nos dois países. São 

razões econômicas que balizam as decisões das empresas de investir, vender, 

comprar, produzir. É possível, e provável, que, com a recuperação da economia 

mundial quando a vacinação tiver avançado o suficiente para estimular a 

produção, também o comércio bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos ganhe 

dinamismo. Se idiossincrasias políticas não atrapalharem, o quadro poderá 

melhorar ainda mais. 



MERCADOS E ÍNDICES SELECIONADOS 
 

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    
     

INDICADORES SOCIAS 
INDICADOR/REGIÃO 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 
INDICADOR/REGIÃO 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 
INDICADOR/REGIÃO 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 
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

Abertura 73.880 - - 2020 
Fechamento 22.788     2020 
Saldo 51.082 - - 2020 
     

COTAÇÃO/ÍNDICE          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  

 
INDICADOR/REGIÃO                                                         INFLAÇÃO 

Meta do Brasil 2020                                                                      4,00 
IPCA Brasil em 12/2020 
Acumulado no Ano  4,52  
IPCA RMF em 12/2020    
Acumulado no Ano  5,74  

Fonte: Bacen, IBGE, IPECE. Elaboração Sedet. 


