
Resumo de 
notícias econômicas

04 de fevereiro de 2021- (quinta-feira)
Ano 3 n. 24

Núcleo de Inteligência da Sedet

1 
 

 NOTÍCIAS  ECONÔMICAS:   4   DE FEVEREIRO 2021 

Estados têm perda de R$ 34 bilhões em arrecadação no 2020 da 
pandemia 

Folha de São Paulo 

No ano marcado pela grave crise econômica decorrente da pandemia , os estados 

brasileiros registraram uma perda de R$ 34,6 bilhões em arrecadação própria comparado ao ano 

anterior. Levantamento aponta que 18 estados, além do Distrito Federal, registraram queda. Os 

estados tiveram uma receita com impostos, taxas e contribuições de R$ 537 bilhões em 2020 

contra R$ 571,6 bilhões em 2019, em valores atualizados pela inflação. Trata-se de uma queda 

de 6%. A retração na arrecadação foi compensada pelas medidas de suspensão temporária de 

dívidas e pelo auxílio financeiro aos estados concedidos pelo governo federal no pacote de 

enfrentamento à crise da pandemia. Segundo o economista do Insper Marcos Mendes, o 

socorro aos estados e DF chegou a R$ 68 bilhões até setembro de 2020, sendo R$ 16,1 bilhões 

em suspensão do pagamento de dívidas à União e R$ 51,9 bilhões em repasses diretos. O 

levantamento reúne conclusões de pesquisadores da USP o Cebrap e a FGV. 

A perda da receita das unidades da federação foi resultado direto da queda da atividade 

econômica. O pico das perdas se concentrou em abril, maio e junho de 2020, meses em que a 

maioria dos estados adotou medidas restritivas para evitar a disseminação do novo coronavírus. 

Neste período, foi registrada forte perda de ICMS em comparação com o mesmo mês 

no ano anterior. Foi o que ocorreu no Ceará, que teve uma perda de 38% no ICMS em maio de 

2020 na comparação com maio de 2019. Em alguns estados, além da redução da atividade 

econômica, medidas como o parcelamento e descontos de tributos dados para alguns setores 

mais atingidos pela pandemia também impactaram a arrecadação. 

Dentre as 27 unidades da federação, o Ceará foi o estado que teve a maior queda de 

receita própria em 2020, registrando uma perda real de 6,8%. O estado possui cerca de 70% da 

sua economia baseada no comércio, serviços e turismo, setores que foram os mais impactados 

pelo isolamento social. Dois fatores tornaram o cenário no Ceará ainda mais complicado: o  

motim dos policiais, em fevereiro de 2020. O segundo foi o colapso no sistema de saúde, em 

abril e maio de 2020, que forçou o estado a adotar medidas restritivas duras. “A pandemia foi 

agressiva no Ceará. As medidas adotadas limitaram a atividade empresarial. O impacto no 

comércio e serviços foi enorme”, explica a secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda 

Pacobahyba. Ela afirma que o estado vinha de uma base alta de arrecadação em 2019, ano em 
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que registrou um bom desempenho. E destaca que, mesmo com as perdas, o Ceará conseguiu 

manter o nível de investimento em R$ 1,8 bilhão em 2020. 

A Bahia enfrentou um cenário semelhante, registrando uma queda real da arrecadação 

de 3,56% em 2020. O mês de maio foi o mais crítico, com uma redução de 30% na arrecadação 

do ICMS.  A recuperação veio no segundo semestre, puxada principalmente pelo dinheiro 

injetado na economia do com o auxílio emergencial. O benefício refletiu no desempenho do 

comércio baiano, setor cuja arrecadação com ICMS fechou o ano com um crescimento de 10,6% 

Por outro lado, houve perda na arrecadação em setores como serviços e indústria. A 

arrecadação com a indústria caiu 4,5%, sendo que os principais recuos aconteceram nos 

segmentos de açúcar, álcool e petróleo. O secretário da Fazenda da Bahia, Manoel Vitório, diz 

estar preocupado com o cenário econômico previsto para este ano, já que há incerteza quanto 

à continuidade do auxílio emergencial. Para completar, o estado sofreu um baque na sua 

economia com o fechamento da fábrica da Ford em Camaçari. 

Em Goiás, a queda real na arrecadação de tributos em 2020 foi de 4,52%, valor 

equivalente à inflação do ano anterior. Com os repasses de cerca de R$ 2 bilhões do governo 

federal para o estado, além de cortes nas despesas, as finanças se mantiveram equilibradas. Os 

recursos que sobraram foram usados para quitar parte do déficit da Previdência. “Ficamos no 

zero a zero”, afirma a secretária da Economia de Goiás, Cristiane Schmidt, que destaca o papel 

do governo federal como determinante para melhoria da situação fiscal. 

Oito estados registraram crescimento real na arrecadação de tributos em 2020. São eles 

Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima e Alagoas. 

Estados que têm uma forte agropecuária tiveram melhor desempenho.  Mato Grosso do Sul teve 

um incremento de 10,7% na arrecadação de tributos em 2020. O desempenho foi puxado por 

uma alta de 41% na arrecadação de ICMS na agropecuária e agroindústria. A alta na arrecadação 

fez com que o estado mantivesse o ritmo dos investimentos mesmo em meio à pandemia. Ao 

todo, foram investidos R$ 901 milhões em obras e equipamentos no ano passado. Para 2021 e 

2022, governo estadual preparou um pacote de R$ 3 bilhões em obras públicas.  

 

Governo estuda abrir nova renegociação de dívidas tributárias 
com desconto  

Folha de São Paulo 

Sem sinal de enfraquecimento da pandemia do novo coronavírus e com cenário incerto 

para a recuperação econômica, o Ministério da Economia avalia relançar um programa de 
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renegociação de dívidas tributárias voltado a empresas e pessoas físicas impactadas pela crise 

sanitária. A ideia é incentivar a regularização de débitos da dívida ativa da União e evitar que o 

Congresso tome frente nessa discussão, criando programas de Refis (refinanciamento de dívidas 

tributárias), modelo considerado prejudicial ao sistema de arrecadação. 

Enquanto os programas de Refis concedem benefícios lineares, iguais para os 

contribuintes, a chamada transação tributária avalia caso a caso e é focada apenas naqueles em 

situação financeira delicada. Em 2020, a chamada transação excepcional autorizou o 

parcelamento de débitos em até 145 vezes, com descontos de até 70% sobre o valor total da 

dívida. O prazo para adesões foi encerrado em 29 de dezembro. Uma lei aprovada pelo 

Congresso no ano passado permite que o Ministério da Economia crie programas desse tipo sem 

a necessidade de nova avaliação do Legislativo. Basta a edição de uma portaria, que tem 

validade imediata. 

Em 2020, 268 mil contribuintes aderiram a essas renegociações, com dívidas que 

totalizam R$ 81,9 bilhões. Para fechar os acordos, o governo concedeu descontos, desistindo de 

arrecadar R$ 25,6 bilhões. 

No caso do Refis, as vantagens concedidas são horizontais, beneficiando inclusive 

empresas em boa situação financeira. A pasta argumenta que esse modelo acaba incentivando 

o não pagamento de tributos. No Congresso, foram apresentados ao menos três projetos em 

2020 para implementar uma espécie de Refis da Covid. 

A transação excepcional do ano passado deu benefícios maiores para pessoas físicas, 

micro e pequenas empresas, Santas Casas, instituições de ensino e outras organizações da 

sociedade civil. Nesses casos, houve desconto até 100% sobre multas, juros e encargos, 

respeitando o limite de 70% do valor total da dívida. 

A dívida ativa da União reúne hoje débitos de R$ 2,57 trilhões. Do total, quase R$ 2 

trilhões estão em situação irregular, sem acordo para pagamento ou adesão a parcelamentos. 

 

Ações sobem com 'tumulto' do Reddit sob escrutínio dos EUA 

Reuters  

As ações mundiais subiam, uma vez que a volatilidade causada pelo frenesi varejista em 

Wall Street diminuiu com expectativas de regulação mais rígida, enquanto o otimismo sobre 

mais estímulo fiscal nos Estados Unidos também sustentava o sentimento. A perspectiva de que 

o ex-presidente do BCE (Banco Central Europeu) Mario Draghi se torne primeiro-ministro na 

Itália reforçava o ânimo, junto com as vendas recorde da Alphabet, controladora do Google, que 
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compensavam a morna recepção inicial de notícias de que o fundador da Amazon, Jeff Bezos, 

deixará o cargo de CEO.  O índice MSCI global para os mercados de ações subia 0,3%, em alta 

pela terceira sessão consecutiva e se aproximando de seu pico recorde, impulsionado por 

ganhos na Ásia e uma abertura positiva na Europa.  

As ações mundiais se recuperaram após grandes oscilações, quando um frenesi 

impulsionado pela comunidade de fóruns Reddit inflou ações alvo de posições fortemente 

vendidas, como as da GameStop, forçando fundos hedge a reduzir seus portfólios de ações.  

Investidores estavam se preparando para uma regulação de mercado mais dura nos 

EUA, depois que a secretária do Tesouro do país, Janet Yellen, pediu para discutir se o ocorrido 

foi consistente com mercados justos e eficientes.  

Nos mercados de câmbio, o euro caiu para uma mínima em dois meses em relação ao 

dólar, com investidores atentos a uma disparidade crescente entre a força das recuperações 

econômicas nos EUA e na Europa. O euro caía 0,15%, enquanto o índice do dólar subia 0,1%.  

Os títulos do Tesouro dos Estados Unidos de dez anos apresentavam o rendimento em 

alta a 1,1220%, ante 1,107% no pregão anterior.  

 

PIB da zona do euro cai menos do que o esperado no 4º tri de 
2020 

Reuters 
A economia da zona do euro contraiu menos do que o esperado no quarto trimestre de 

2020 em meio aos lockdowns provocados pela pandemia. Alemanha e Espanha, que 

conseguiram ter expansão, ajudaram a segurar o resultado. A agência de estatísticas da União 

Europeia, Eurostat, informou que, de acordo com estimativa preliminar, o PIB dos 19 países que 

usam o euro caiu 0,7% na comparação com o trimestre anterior, registrando queda de 5,1% em 

relação ao mesmo período de 2019. Economistas esperavam contração trimestral de 1,0% e 

queda anual de 5,4%, após forte recuperação entre julho e setembro, quando a zona do euro 

aliviou as restrições sobre viagens e lazer após a primeira onda de casos de Covid-19.  

Os dados preliminares da Eurostat mostraram que a segunda e terceira maiores 

economias da região, França e Itália, pressionaram o resultado com quedas trimestrais do PIB 

de 1,3% e 2,0% respectivamente. Já a Alemanha cresceu 0,1% em relação ao terceiro trimestre, 

enquanto a Espanha expandiu 0,4%. A Eurostat informou que, de acordo com sua  estimativa do 
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crescimento anual para 2020, com base em dados trimestrais ajustados ao calendário e 

sazonalmente, o PIB recuou 6,8% na zona do euro e 6,4% nos 27 países da União Europeia.  

 

BB retém 10 diretores perto da aposentadoria 

Broadcast 

O Banco do Brasil conseguiu segurar ao menos dez diretores que estavam com o pé na 

aposentadoria. Trata-se de uma ofensiva da atual gestão para reter profissionais que já 

a�ngiram a idade de deixar o banco. A ação ocorre em meio à debandada de funcionários do 

alto escalão do BB nos úl�mos anos – com des�no à inicia�va privada – em um ambiente de 

forte concorrência no setor financeiro e ainda às vésperas da adoção de um programa de 

demissão voluntária (PDV) no conglomerado. Ba�zada de “plano de incen�vo a diretores”, a 

inicia�va terá validade até 2027. Execu�vos mais seniores podem assim se aposentar e seguir 

trabalhando na ins�tuição. O BB consegue, dessa maneira, mantê-los em seus quadros, apesar 

de eles ganharem menos que seus pares na inicia�va privada. 

O plano tem como meta reter em torno de 15 execu�vos. É quase metade da diretoria. 

Entre os que já disseram sim, estão Edson Rogério da Costa, de meios de pagamentos e que lida 

com o sócio Bradesco em negócios como Elo e Cielo. Também o diretor de emprés�mos e 

financiamentos, Marco Túlio de Oliveira Mendonça, e o diretor de gestão de pessoas, José Avelar 

Ma�as Lopes, dentre outros. 

 

Crescimento das empresas de Tecnologia 

Broadcast 

 Pronta para estrear amanhã na Bolsa, a Mosaico, dona dos comparadores de preços 

Buscapé e Zoom, viu a demanda por seus papéis superar em cerca de 20 vezes a oferta no 

lançamento das ações. O ape�te dos inves�dores por ofertas de empresas de tecnologia tem 

sido muito alto. Em 2021, a Locaweb subiu 40%, o Enjoei 46% e a Meliuz 115%, depois de já 

terem �do alta forte no ano passado. Também perto de chegar à B3, a Westwing tem entrado 

na mira dos inves�dores. O valor inicial da ação no lançamento será conhecido em breve. 
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Broadcast 

A Vero Internet, empresa de banda larga da gestora de recursos Vinci Partners, fechou 

a compra da Empire Telecom, operadora que atua em Santa Catarina e no Paraná. O valor da 

operação não foi revelado. A transação, porém, demonstra o apetite do grupo para a expansão 

rápida dos negócios e ganhos de escala. No ano passado, a Vero já havia adquirido outras duas 

operadoras – MKA Telecom e a INB Telecom – ambas na Região Sul. 

Com a nova transação, a Vero aumentará em 5% sua base de clientes, chegando a 371 

mil assinantes, e passará a atender 105 cidades. A empresa prevê investir cerca de R$ 750 

milhões na expansão das redes até 2023, quando pretende chegar a 200 municípios. A Vero atua 

em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 

 

Mudanças no Mercado de Banda Larga 

Broadcast 

O mercado de banda larga vem passando por uma virada no últimos anos. Os 

provedores regionais de internet cresceram a ponto de, conjuntamente, superarem a 

participação de mercado de Vivo, Claro, Oi e TIM. A concorrência levou a uma mudança na 

estratégia comercial das grandes teles no ano passado, quando anunciaram parcerias com 

empresas locais. Com exceção da Claro, as demais têm planos de atrair sócios para suas 

unidades de fibra ótica no atacado e no varejo. 

 

Na pandemia, cresce demanda por crédito 

O Estado de S. Paulo 

A pandemia fez crescer a demanda de crédito de curto prazo e o resultado foi que, em 

2020, ano marcado pelo surgimento da pior crise de saúde pública em um século, o crédito total 

subiu 15,5%, depois de ter aumentado 6,5% em 2019. São dados das Estatísticas Monetárias e 

de Crédito do Banco Central. Quanto ao crédito ampliado para empresas e famílias, que exclui 

o crédito para o governo geral, a alta no ano passado foi de 15,8%. “O que cresceu de fato em 

2020 foram os empréstimos e financiamentos do Sistema Financeiro Nacional”, destacou o 

chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha. 

No ano passado, as concessões dos bancos no crédito livre subiram 1,2%, alcançando o 

saldo de R$ 350 bilhões. Considerado apenas o mês de dezembro, o avanço foi bem mais 

 (04/02/2021)Aquisições na Área de Tecnologia 

 (04/02/2021)

 (04/02/2021)



7 
 

expressivo, de 6,4%. O crédito para pessoas físicas teve alta de 0,6% e para pessoas jurídicas, de 

13,4% no último mês de 2020. No caso das pessoas jurídicas, Rocha destacou a expansão, no 

ano passado, de 31,6% do saldo de crédito para as micro, pequenas e médias empresas. Ele 

atribuiu essa expansão aos vários programas lançados pelo governo para conter o impacto da 

pandemia. Também as grandes empresas tomaram mais empréstimos, pois o saldo das 

concessões para esse grupo aumentou 16,0% no ano passado. 

Outra boa notícia é que, num ano marcado por dificuldades das famílias e das empresas 

para fechar suas contas, a taxa de inadimplência nas operações de crédito livre com bancos caiu 

de 3,0% para 2,9%. Igualmente notável foi o aumento do estoque das operações de crédito para 

habitação no segmento pessoa física, de 11,7% no ano. O custo de algumas das principais linhas 

de crédito vem caindo. A taxa média de juros no crédito livre passou de 26,4% em novembro 

para 25,5% em dezembro (um ano antes, era de 33,4%). No crédito pessoal, a taxa passou de 

31,6% para 30,3% entre novembro e dezembro. 

 

Votação do Orçamento será primeiro teste do discurso de 
responsabilidade fiscal adotado pelo Centrão. 

O Estado de S. Paulo 

Alçada ao topo da lista de prioridades na pauta do Congresso, a votação do projeto de 

Orçamento deste ano será o primeiro teste de fogo para o discurso de responsabilidade fiscal 

adotado pelas lideranças do Centrão durante a campanha para as presidências da Câmara e do 

Senado. Os partidos do Centrão sempre estiveram alinhados à pressão por aumento do gasto 

público e a dúvida agora de especialistas é se o compromisso com o ajuste fiscal será para valer. 

Numa lista de 35 projetos prioritários, entregue aos novos presidentes da Câmara, 

Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM- MG), o governo pediu a aprovação do 

Orçamento até março. O governo tem pressa para aprovar a lei orçamentária para não ter 

problemas com o pagamento de despesas atreladas à edição de um crédito especial que 

depende do Orçamento aprovado. 

Além de buscar uma saída para a concessão do auxílio emergencial, o governo terá de 

atender compromissos assumidos durante a campanha.  “Vejo a votação como o primeiro teste 

do Centrão. Mas não o principal”, diz Gabriel Leal de Barros, sócio da RPS Capital.  Leal, que já 

integrou a equipe da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado, diz que a aprovação de 

uma PEC com medidas de corte de despesas e com “potência fiscal” será ponto central.  
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O consultor da comissão de Orçamento da Câmara, Ricardo Volpe – que já está 

debruçado sobre os números do fechamento do balanço das contas do governo de 2020, 

antecipa que as previsões de gastos com os benefícios da Previdência Social, prevista no projeto 

da lei orçamentária encaminhado em 2020, serão revistas, abrindo espaço para acomodar os 

gastos maiores com o impacto do salário-mínimo mais alto por conta da inflação. 

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



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. 


