
Resumo de 
notícias econômicas

05 de fevereiro de 2021- (sexta-feira)
Ano 3 n. 25

Núcleo de Inteligência da Sedet



1 
 

 NOTÍCIAS  ECONÔMICAS:      05 DE FEVEREIRO 
2021 
 

Presidentes da Câmara e do Senado selaram acordo para 
aprovação da reforma tributária em até 8 meses. 

Presidentes da Câmara e do Senado selaram acordo, mas não há definição sobre como se dará 

a tramitação da proposta; há pressão pela retirada de Estados e municípios do texto e 

tendência é votar apenas projeto de lei do governo que substitui PIS/Cofins 

O Estado de S. Paulo 

 

Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, fecharam um 

acordo ontem para aprovar a reforma tributária no Congresso em um prazo de seis a oito meses, 

mas deixaram ainda muitos pontos em aberto sobre o futuro da proposta no Congresso. 

Pela negociação, a comissão mista da proposta finaliza o relatório até o fim de fevereiro. 

Os presidentes das duas Casas não deixaram claro como será o caminho de tramitação da 

reforma depois que o prazo de funcionamento da comissão mista terminar no fim de março. 

 (05/02/2021)
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De caráter informal, a comissão foi criada para fazer um texto de convergência entre a 

PEC 45, de reforma da Câmara, e a PEC 110, do Senado. Ficou no ar se depois de apresentado o 

relatório, a tramitação será via Câmara ou Senado. De um lado, parlamentares resistem em 

avançar com a medida no sistema remoto, durante a pandemia. De outro, há pressão para 

retirada dos Estados e municípios da reforma e uma tendência para se votar apenas o do projeto 

de lei do governo, enviado no ano passado, que cria a Contribuição Sobre Bens e Serviços (CBS) 

para substituir o PIS/Cofins, tributos cobrados pela União sobre o consumo. A equipe do ministro 

da Economia, Paulo Guedes, sempre defendeu a votação primeiro do projeto da CBS. 

“Os impostos que são de autonomia dos municípios e Estados devem ser excluídos. O 

governo federal vai cobrar ISS, IPTU, IPVA? O que deve ter unificação são os impostos federais”, 

afirmou o senador Otto Alencar (PSD-BA), indicado para presidir a Comissão de Assuntos 

Econômicos (CAE). Para a senadora Simone Tebet (MDB-MS), uma das integrantes da comissão 

mista, é possível entregar uma reforma no início do segundo semestre, mas sem os impostos 

estaduais e municipais. “Eu vejo possibilidade de sair alguma coisa da reforma tributária. Não é 

o que está na proposta da Câmara porque implica o governo abrir mão de receita federal para 

Estados e municípios que saem perdendo.” 

O presidente do Senado evitou se comprometer de imediato com detalhes de como será 

o rito para a votação da proposta, se as duas propostas seguirão separadamente ou se haverá 

uma convergência no relatório que será apresentado. “Se se iniciará pela Câmara ou pelo 

Senado, isso é um detalhe até desimportante”, disse Pacheco. Segundo ele, o mérito do texto 

dependerá ainda de discussão. “Não vai haver briga por protagonismo entre Câmara e Senado 

com relação a essas reformas”, afirmou Lira, que não falou em mudanças de relatoria. 

O relator da comissão mista, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PL), participou da reunião. 

Aguinaldo disse que não pretende retirar os impostos dos Estados e municípios do seu parecer 

da proposta de emenda constitucional para ficar restrita à criação da CBS. “Colocar só CBS, é 

projeto de lei”, disse ele numa referência ao fato de que a reforma via mudança constitucional 

é ampla e inclui também os tributos cobrados por Estados (ICMS) e municípios (ISS). 

 

Negócio de fibra ótica da TIM vale ao menos R$ 1,5 bi 

Broadcast 

A empresa de fibra ótica constituída pela TIM - a FiberCo - está sendo avaliada pelo 

mercado na ordem de R$ 1,5 bilhão a R$ 2 bilhões, de acordo com fontes envolvidas nas 

negociações ouvidas pela Coluna. O montante corresponde à estimativa para o seu valor 
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patrimonial (equity value), isto é, a soma de todos os ativos menos os passivos da companhia. A 

operadora italiana está buscando um sócio no Brasil para ingressar na unidade de negócios e 

ajudar a expandir o seu alcance. No ano passado, a operadora já havia assinado mais de 20 

termos de confidencialidade com interessados em ingressar na FiberCo, como anunciou na 

época o presidente da TIM, Pietro Labriola. Desde então, a tele iniciou um trabalho de seleção 

dos mais aptos. O UBS é o assessor financeiro da operação. 

A FiberCo vai herdar as redes da TIM destinadas à prestação do serviço de banda larga - 

a TIM Live - com cobertura de 27 cidades e 600 mil clientes conectados. A TIM permanecerá 

como acionista e cliente da FiberCo. Ao buscar parceiros, a TIM procura acelerar a expansão das 

redes de fibra ótica, que exigem investimentos bilionários a cada ano.  

A Telefônica (dona da Vivo) e a Oi estão trabalhando no mesmo modelo de operação, 

baseado na formação de uma empresa independente, com sócios. A maior rede é da Oi, com 

388 mil quilômetros e cobertura de 2,3 mil cidades. 

 

Liquidez estrangeira no mercado imobiliário 

Broadcast 

O apetite de estrangeiros por oportunidades no mercado imobiliário brasileiro em meio 

ao cenário de liquidez mundial tem provocado lances ousados. Investidores sondaram o Itaú 

Unibanco durante a pandemia para negociar a possível venda de torres da sede do banco no 

Jabaquara, em São Paulo. A resposta foi negativa. Com base em valores de mercado, a estimativa 

é que a negociação para os prédios, em conjunto, se iniciaria em ao menos R$ 760 milhões. 

Mesmo com a negativa para essa proposta, o banco tentava fazer ajustes na distribuição 

de seu espaço físico corporativo. A redução dos escritórios atingiu prédios como o WTorre, na 

Marignal Pinheiros, além de unidades na Avenida Faria Lima e na Avenida Brigadeiro Luis 

Antônio. Procurado, o Itaú Unibanco afirmou que não comenta rumores de mercado. 

 

Sob nova direção 

Broadcast 

A Associação Brasileira de Bancos (ABBC) terá uma mulher na presidência pela primeira 

vez em quase 50 anos de história. O atual presidente, Ricardo Gelbaum, passará em maio o 

bastão a Silvia Scorsato, diretora do Banco Sofisa, responsável pela governança e pelo jurídico 
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da instituição, área pela qual também responde na ABBC. A associação pretende ratificar o nome 

de Scorsato em meados de abril, junto ao de seu vice-presidente, Cassio Von Gal, diretor 

executivo do Banco BoCom BBM. 

Advogada com especialização em direito tributário e do consumidor, ela terá como uma 

de suas bandeiras o estímulo à obtenção do selo ESG (sigla em inglês para ambiental, social e de 

governança) pelas 96 instituições associadas à entidade, que congrega bancos de pequeno e 

médio porte, estrangeiros, cooperativas de crédito, e fintechs. 

A própria ABBC conquistou nesta semana um certificado de diversidade, por ter em seu 

conselho quatro mulheres. O selo, da Women On Board (WOB), é conferido pela organização 

social a empresas e entidades com ao menos duas mulheres em seus conselhos de 

administração ou consultivos. Apenas 21 selos foram distribuídos pela organização no Brasil. 

Entre os contemplados estão a PagSeguro, os banco BMG e Santander e a B3. 

 

Crescimento de Falências 

Broadcast 

Os pedidos de falência avançaram 5,7% em janeiro, na comparação com dezembro. Já 

os de recuperação judicial e as recuperações judiciais deferidas aumentaram 30,6% e 42,2%, 

respectivamente. As falências decretadas apontaram queda de 15,6% na variação mensal. Os 

dados têm abrangência nacional e foram compilados pelo birô de crédito Boa Vista. 

 

MP que reduz conta de luz no Norte e Nordeste é aprovada 

Folha de São Paulo 

O Senado aprovou ontem a MP 998, que reduz as tarifas de energia de consumidores 

que são atendidos por distribuidoras das Regiões Norte e Nordeste, freia o crescimento de 

subsídios para fontes renováveis, como solar e eólica, e facilita a retomada das obras da Usina 

Nuclear de Angra 3. O diretor-geral da Aneel, André Pepitone, disse que, caso a MP não fosse 

aprovada, para se tornar lei efetiva, a conta de luz teria um aumento de 12% no Acre. Em 

Rondônia, a alta seria de 11,8%. No Amazonas, a tarifa subiria 8,6%. O impacto mais pesado 

cairia sobre os consumidores de Roraima, com aumento de 14,9%. Na Região Nordeste, também 

haveria aumento no Piauí, de 4%, e em Alagoas, com alta de 1,2%. 

 (05/02/2021)

 (05/02/2021)
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O texto da MP destina recursos não utilizados que as empresas de energia elétrica 

devem aplicar  em projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e eficiência energética (EE) 

para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que banca incentivos e políticas públicas, 

desde descontos para clientes de baixa renda até o programa federal de universalização Luz Para 

Todos. Com essa nova fonte de aportes, a tarifa de energia para os consumidores terá reajustes 

menores até 2025. O volume estimado fica entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões. 

A MP também permite a exploração da Usina Nuclear de Angra 3 por parte da iniciativa 

privada, sob regime de autorização. Caberá ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) 

conceder a outorga de autorização, por até 50 anos prorrogáveis por mais 20 anos. O governo 

tem grande interesse em retomar a construção do empreendimento o mais rápido possível. Em 

junho, o Conselho Nacional do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) recomendou a 

conclusão das obras da usina por meio da contratação de uma construtora, abandonando a 

alternativa do sócio privado. 

 

Governo quer alterar ICMS sobre combustível 

O Estado de S. Paulo 

O governo federal negocia com Estados para alongar a periodicidade do reajuste de 

ICMS, imposto estadual, sobre combustíveis. De acordo com fontes da área econômica, o tema 

depende de decisão do Confaz, do qual os secretários de Fazenda estaduais fazem parte. A ideia 

é que o Confaz passe a publicar mensalmente – e não quinzenalmente, como é hoje – a tabela 

com o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) dos combustíveis. Essa tabela é 

usada como base pelos Estados para a cobrança do ICMS. 

Caminhoneiros reclamam que, da forma como é feito hoje, há uma variação constante 

no preço do diesel, já que a cobrança do ICMS é um dos componentes do custo do combustível. 

Com isso, a ideia do governo é dar maior previsibilidade aos preços. 

O presidente Jair  disse que o governo federal fará um anúncio sobre a questão do preço 

dos combustíveis no País. Bolsonaro disse que não daria mais detalhes. “O nosso (imposto 

federal) é previsível, é R$ 0,33. Já o ICMS, cada Estado tem um valor que varia de hoje para 

amanhã. Temos de viver na previsibilidade, senão fica difícil se programar”. 

Segundo fontes ligadas aos Estados, porém, o assunto ainda não foi discutido com os 

secretários de Fazenda no Confaz. A periodicidade quinzenal para a publicação da tabela é 

estabelecida por um convênio do Confaz e, para mudá-la teria de ser aprovado um novo acordo 

no conselho, por maioria de votos. De acordo com técnicos do Ministério da Economia, também 
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no preço do diesel, já que a cobrança do ICMS é um dos componentes do custo do combustível. 

Com isso, a ideia do governo é dar maior previsibilidade aos preços. 

O presidente Jair  disse que o governo federal fará um anúncio sobre a questão do preço 

dos combustíveis no País. Bolsonaro disse que não daria mais detalhes. “O nosso (imposto 

federal) é previsível, é R$ 0,33. Já o ICMS, cada Estado tem um valor que varia de hoje para 

amanhã. Temos de viver na previsibilidade, senão fica difícil se programar”. 

Segundo fontes ligadas aos Estados, porém, o assunto ainda não foi discutido com os 

secretários de Fazenda no Confaz. A periodicidade quinzenal para a publicação da tabela é 

estabelecida por um convênio do Confaz e, para mudá-la teria de ser aprovado um novo acordo 

no conselho, por maioria de votos. De acordo com técnicos do Ministério da Economia, também 
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foi discutida a redução da PIS/Cofins sobre combustíveis. Isso, porém, esbarra na dificuldade de 

compensação, já que, para diminuir o tributo, haveria necessidade de cortar gastos no 

Orçamento ou aumentar impostos. A conta feita pelo governo é que, para cada centavo de 

redução do PIS/Cofins, haveria necessidade de cortar R$ 800 milhões em despesas. Para 

neutralizar o último aumento, de R$ 0,05, seria necessário um corte de R$ 4 bilhões. 

Estão em estudo limitar a isenção do IPI de carros com valor mais alto, como SUVs, para 

pessoas com deficiência, e acabar com renúncias tributárias para o setor petroquímico. As duas 

medidas podem garantir receita de R$ 2 bilhões aos cofres públicos. 

A mudança na periodicidade da publicação da tabela de preços não teria impacto na 

arrecadação do imposto pelos Estados, já que o valor continuaria a ser reajustado de acordo 

com a média de preços cobrada no mercado. Também não evitaria o reajuste para os 

caminhoneiros, mas traria mais previsibilidade nos custos do combustível. 

Na semana passada, a categoria ameaçou uma paralisação, que acabou perdendo força. 

Em 2018, caminhoneiros pararam em todo o País, prejudicando o abastecimento de diversos 

produtos em várias cidades brasileiras. Na época, o governo do presidente Michel Temer  tentou 

negociar mudanças na cobrança do ICMS pelos Estados, mas sem sucesso. 

 

Com fim do auxílio, saque da poupança bate recorde 

O Estado de S. Paulo 

A caderneta de poupança fechou o mês de janeiro com saída R$ 18,15 bilhões superior 

à soma dos depósitos, um recorde. Esse é o maior volume de retiradas para um único mês na 

série histórica do Banco Central, iniciada em janeiro de 1995, e ocorreu após 10 meses 

consecutivos de alta. O resultado foi atribuído, em parte, ao fim dos auxílios pagos pelo governo. 

Após dez meses consecutivos de captações, a caderneta de poupança fechou o mês de 

janeiro de 2021 com saída recorde de recursos. Dados do Banco Central mostram que saíram da 

poupança R$ 18,154 bilhões a mais do que os depósitos feitos no mês passado. Esse é o maior 

volume de retiradas para um único mês na série histórica do BC, iniciada em janeiro de 1995. 

O recorde anterior era de janeiro do ano passado, quando R$ 12,356 bilhões haviam 

sido sacados. O montante de R$ 18,154 bilhões considera as retiradas ocorridas em janeiro, já 

descontados os depósitos feitos ao longo do mês. O resultado negativo coincide com o fim do 

pagamento, pelo governo, de auxílios emergenciais. No ano passado, a poupança foi favorecida 

pelo pagamento dos auxílios, em meio aos esforços do governo para reduzir os efeitos da 

pandemia do novo coronavírus sobre uma parcela da população. Além disso, a caderneta foi 
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7 
 

impulsionada em 2020 pela maior cautela das famílias brasileiras. Preocupadas com a renda 

futura e com medo do desemprego, muitas delas reduziram gastos e passaram a aplicar recursos 

na poupança. Esse movimento foi o que o próprio BC chamou de “poupança precaucional”. 

Janeiro também é, tradicionalmente, um mês de mais saques que depósitos na 

poupança, em função das despesas de início de ano. Entre elas, estão o IPTU, o IPVA, a matrícula 

de filhos em escolas particulares e os gastos com material escolar. 

“Os saques maiores da poupança em janeiro têm a ver com o fim do auxílio emergencial. 

Tinha gente que recebia os depósitos e deixava parte do dinheiro na caderneta”, afirma o 

economista Alexandre Cabral, do Ibmec-SP. Ele lembrou que a Caixa Econômica abriu milhares 

de contas justamente para depositar benefícios a trabalhadores atingidos pelos efeitos da 

pandemia. “Além disso, janeiro é um mês de pagamento de impostos, de despesas com escola. 

Tudo isso eleva os saques”. 

Em janeiro, os brasileiros retiraram R$ 263,062 bilhões da poupança e depositaram R$ 

244,909 bilhões. Considerando o rendimento de R$ 1,652 bilhão no período, o saldo total da 

caderneta somou R$ 1,019 trilhão no fim de janeiro. A poupança é remunerada pela TR, que 

está em zero, mais 70% da Selic, em 2% ao ano. Assim, a remuneração atual da poupança é de 

1,4% ao ano. O porcentual não cobre necessariamente a inflação. Essa regra de remuneração da 

poupança vale sempre que a Selic estiver abaixo dos 8,50% ao ano. Quando estiver acima disso, 

a poupança é atualizada pela TR mais uma taxa fixa de 0,5% ao mês (6,17% ao ano). 
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