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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
22 FEVEREIRO DE 2021 

 
Sem Congresso ativo, STF faz ‘reforma tributária’ silenciosa 

 Estado de S. Paulo 

Com a agenda de reformas praticamente desativada no Congresso durante pandemia, 

o STF tem feito uma reforma tributária silenciosa por meio dos julgamentos no plenário virtual 

da Corte. Usando a ferramenta online, ministros têm mudado interpretações e jurisprudências 

sobre impostos como ICMS, ISS e tributos federais. Tributaristas e entidades do Direito, porém, 

apontam falta de transparência no processo. As principais reclamações dizem respeito a 

decisões consideradas “confusas” e à alteração de jurisprudência em casos tributários de 

repercussão geral. O STF passou a considerar legítima a incidência de contribuição 

previdenciária patronal sobre o valor pago ao trabalhador referente ao terço constitucional de 

férias. Houve alteração no aproveitamento de créditos de ICMS. Enquanto o Congresso Nacional 

praticamente paralisou a agenda de reformas desde o começo da pandemia da covid-19, o STF 

tem feito uma reforma tributária silenciosa por meio dos julgamentos no plenário virtual da 

Corte. Tributaristas e entidades do Direito reclamam a falta de debate e transparência nessas 

decisões, que têm alterado a jurisprudência sobre a cobrança de diversos impostos. 

As principais reclamações dizem respeito às decisões consideradas “confusas” – 

baseadas em uma miscelânea de votos, em um julgamento considerado desarticulado – e à 

alteração de jurisprudência em casos tributários de repercussão geral. Matérias envolvendo a 

cobrança do ICMS estadual, do ISS municipal e de contribuições federais sobre os quais já havia 

um entendimento baseado em decisões anteriores de cortes superiores – como o STJ e o próprio 

STF – acabaram tendo mudança de interpretação nos julgamentos virtuais em meio à pandemia. 

Entre os casos com mudanças em relação à jurisprudência anterior, o Supremo passou 

a considerar legítima a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o valor pago ao 

trabalhador referente ao terço constitucional de férias. Até então, a cobrança não era possível. 

Houve diversas decisões que mudaram as regras sobre os créditos de ICMS, alterando 

prazos que já eram considerados pelas empresas para o início das compensações. Em uma 

decisão sobre a incidência do tributo estadual sobre importações de bens por contribuintes não 

habituais, o STF teve até entendimentos diferentes para a validade de normas idênticas dos 

Estados de São Paulo e do Paraná. Em um caso sobre o ISS municipal, o plenário virtual trouxe 
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votos considerando constitucional a cobrança do tributo sobre a atividade de exploração de 

jogos e apostas (loterias, bingos), o que iria de encontro à jurisprudência anterior. Para o 

presidente da Associação Brasileira de Direito Financeiro (ABDF), Gustavo Brigagão, a superação 

da jurisprudência – ou “overruling”, no jargão do Direito – só deve ocorrer quando há uma 

situação extrema, com mudança de pressupostos fáticos ou alterações em leis. 

No fim de 2020, 11 entidades – incluindo a OAB – enviaram uma carta aberta ao STF 

alertando para os “efeitos nocivos dos julgamentos virtuais na adequada formação e 

compreensão de precedentes em matéria tributária”. O documento também foi entregue em 

mãos ao atual presidente do Supremo, Luiz Fux. No plenário físico, por exemplo, muitas vezes 

os ministros só sabem como os relatores vão votar na hora do julgamento, o que pode contribuir 

para os julgamentos serem interrompidos por pedidos de vista. “Como ambos os sistemas têm 

suas imperfeições, é mais a gente pensar quais os processos que se beneficiariam mais por estar 

em cada um dos sistemas”, comentou. 

 

Área de saúde marca novos IPOs, com Teuto na lista 

Broadcast 

Depois da onda de abertura de capital de empresas de tecnologia, varejo e 

agronegócios, a Bolsa deve receber agora uma leva de ofertas iniciais de ações (IPO, da sigla em 

inglês) de companhias ligadas ao setor de saúde. Além disso, as postulantes são de fora do 

tradicional grupo das operadoras de planos de assistência médica e odontológica, já bem 

conhecidas dos investidores. A farmacêutica Teuto, que fabrica medicamentos genéricos e 

suplementos protocolou na CVM, uma oferta inicial para captar entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 

bilhões. Há 70 anos no mercado, o laboratório tem faturamento anual da ordem de R$ 1 bilhão.  

Em março são esperados IPOs dos hospitais Mater Dei e Care Caledônia, da Viveo 

(holding de negócios de saúde da Cremer e da Mafra Hospitar), da Blau Farmacêutica e da 

distribuidora de medicamentos Elfa (do fundo Pátria). É aguardado o relançamento das ações 

da rede de medicina diagnóstica Dasa, com giro maior em relação às demais ofertas, envolvendo 

até R$ 7 bilhões. A emissão, no entanto, será restrita a investidores institucionais. 

 

Para trás. 

O Estado de S. Paulo 

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF), indicador calculado pela Confederação 

Nacional do Comércio (CNC), caiu 0,6% em fevereiro ante janeiro, para 74,2 pontos. Foi a 

(22/02/2021)

(22/02/2021)



3 
 

primeira queda após cinco meses de alta. Em relação a fevereiro de 2020, quando a covid-19 

ainda não tinha chegado ao País, a queda foi de 25,3%, o 11º mês de recuos nas comparações 

interanuais. Segundo a CNC, o mercado de trabalho pesou no resultado negativo do ICF em 

fevereiro. Tanto o componente do Emprego Atual quanto o da Perspectiva Profissional caíram. 

O indicador do Emprego Atual caiu 0,3% em fevereiro ante janeiro, após quatro meses de alta. 

Ante fevereiro de 2020, sofreu um tombo de 25,4%. Já o componente Perspectiva Profissional 

caiu 1,7% em fevereiro ante janeiro, com tombo de 17,4% ante fevereiro de 2020. 

 

Com concurso, IBGE confirma o Censo 2021 

O Estado de S. Paulo 

Com a publicação dos editais para a contratação de 204.307 pessoas para trabalhar na 

organização e na coleta de dados do Censo Demográfico 2021, o IBGE confirma a realização, 

neste ano, do recenseamento que inicialmente estava programado para 2020. A pandemia 

forçou o adiamento do Censo, que já enfrentava cortes de orçamento, e chegou a colocar em 

dúvida sua realização neste ano. Atrasá-la ainda mais, com seu adiamento para 2022 e a 

publicação dos dados apenas em 2023,  criaria um intervalo muito grande na série de estatísticas 

essenciais para o conhecimento do País, com detalhamento no nível de municípios. Realizá-la 

em 2021, de outra parte, implica enfrentar e superar problemas sanitários decorrentes da 

pandemia. Antes previsto em R$ 2,3 bilhões, o orçamento para a realização do Censo 

Demográfico foi efetivamente fixado em R$ 2 bilhões. Em 2019, falava-se em R$ 3,4 bilhões. 

O corte cria preocupações, na medida em que os protocolos de proteção dos 

recenseadores e da população contra a disseminação da covid-19 devem pressionar os custos 

da pesquisa. Funcionários do IBGE responsáveis pela pesquisa e pela contratação dos servidores 

asseguram que o corte dos recursos não comprometerá a qualidade da pesquisa. 

O IBGE assegura, também, que preparará os trabalhadores temporários para que sigam 

com rigor as medidas de proteção, tanto pessoal como do público a ser entrevistado. Serão 

181.898 recenseadores, 16.959 agentes censitários supervisores e 5.450 agentes censitários 

municipais. A tarefa será imensa, como foi a realização dos Censos Demográficos anteriores, 

agora acrescida das dificuldades que a pandemia e o corte do orçamento impõem. Entre agosto 

e outubro, 71 milhões de lares em 5.570 municípios serão visitados pelos recenseadores em 

apenas três meses (de agosto a outubro). Há dúvidas, porém, sobre o início efetivo da pesquisa, 

que está condicionado à evolução da pandemia. 
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Além de assegurar a realização da coleta de dados essenciais para o conhecimento da 

realidade social e econômica do País – que balizarão muitas políticas públicas –, o concurso do 

IBGE pode impulsionar a recuperação do mercado de trabalho. 

 

BP Bunge Bioenergia bate recorde após fusão 

Broadcast 

No primeiro ano-safra após a fusão das operações de açúcar, etanol e bioeletricidade da 

BP com a Bunge, o resultado em 2020/21 das onze usinas que compõem a joint venture deverá 

ser o melhor da história. O presidente do conselho da BP Bunge Bioenergia, Mario Lindenhayn, 

diz à coluna que os números fechados serão publicados em junho, mas já dá para fazer a 

projeção considerando que a moagem de cana-deaçúcar no Centro-sul está praticamente 

encerrada. A sinergia deve trazer ganhos de R$ 1 bilhão nas próximas três safras, em boa medida 

porque as equipes comerciais das duas empresas se complementam. Enquanto a da Bunge era 

forte na comercialização de açúcar, a da BP tinha expertise em etanol e energia. Além disso, a 

companhia tem um programa de integração das operações com mais de mil iniciativas no radar 

nas áreas de suprimentos, comercial e logística. “A BP e a Bunge não se uniram por necessidade, 

mas por oportunidade”, afirma Lindenhayn.  A união tem facilitado a antecipação das vendas de 

açúcar, para aproveitar os altos preços em reais, e deve contribuir para margens de lucro e 

receita maiores. A companhia já fixou valores para cerca de 80% da commodity na temporada 

2021/22, que começa em abril no Centro-sul, e de mais de 40% para 2022/23, que só se inicia 

em abril do ano de 2022. Os ganhos também vêm do campo: a produtividade média da atual 

safra deve ser de cerca de 85 toneladas de cana por hectare, mais de 10% acima da temporada 

anterior.  A BP Bunge Bionergia prevê “capturar” já nesta temporada metade do R$ 1 bilhão 

esperado em sinergia. “Os preços das commodities subiram e mostramos os avanços da nossa 

diversidade, com açúcar, etanol, cogeração e, desde 2020, com os CBIOS”, diz Lindenhayn sobre 

os certificados de descarbonização negociados com as distribuidoras de combustíveis. 

 

Agronegócio e ESG 

Broadcast 

Apontado muitas vezes como vilão do meio ambiente, o agronegócio tem muito a 

ganhar com o alinhamento a critérios ESG (ambientais, sociais e de governança), aponta 

levantamento da PWC antecipado à coluna. O diagnóstico resultou de pesquisa com 385 

profissionais de diversas áreas, dos quais 68,4% consideram essa agenda relevante para suas 
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empresas e 54,8% muito relevante ao agronegócio. O levantamento apurou quais indicadores 

de ESG geram mais efeitos positivos para o setor. A renovação dos recursos naturais e o impacto 

climático positivo vieram em primeiro, com 18% cada um, seguidos por garantia de segurança 

dos alimentos (16,3%), qualidade na cadeia produtiva (15,2%), boas condições de trabalho 

(12,9%), fabricação de biocombustíveis (11,8%) e produção local (7,9%). 

 

Alta de nutrição vegetal 

Broadcast 

A Satis fechou 2020 com faturamento 43% maior e prevê crescer 20% neste ano. Endrigo 

Bezerra, CEO da empresa de nutrição vegetal, diz que o aumento das vendas em Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Matopiba (Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia) e Pará puxou o resultado. 

Soja, milho e café foram as principais culturas atendidas. Para o ano-safra 2020/21, que termina 

em junho, a receita deve ser 13% maior. 

 

Pequenos pecuaristas e Selo Biocombustível social 

Broadcast 

A JBS quer incorporar este ano mais 200 pequenos pecuaristas de Rondônia ao 

Programa Selo Biocombustível Social, gerido pelo Ministério da Agricultura. Alexandre Pereira, 

diretor da JBS Biodiesel, conta que a adesão dos novos produtores da região de São Miguel do 

Guaporé garantirá 40 mil cabeças de gado à indústria, criadas sob as normas socioambientais 

exigidas pelo selo. O biodiesel “social” será produzido a partir do sebo desses bovinos. 

Para garantir a sustentabilidade nessas pequenas propriedades e obter a certificação, a 

JBS investiu, desde 2015 – ano em que o programa incluiu a pecuária –, R$ 5 milhões em 

assistência técnica gratuita. Até agora, cerca de 110 mil animais de 437 propriedades em 21 

municípios de Rondônia foram adquiridos pela JBS dentro do programa. “Mais da metade já foi 

processada, o que proporcionou renda de R$ 120 milhões aos pecuaristas envolvidos”. 

 

Startup de monitoramento e gestão de pulverização 

Broadcast 

A Perfect Flight, startup de monitoramento e gestão de pulverização aérea, aposta na 

internacionalização para acelerar o desempenho este ano. Os Estados Unidos são mercado-alvo 

da startup, com os primeiros contratos fechados em janeiro. “Em dois meses vamos abrir 
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escritório no Estado de Iowa para atender produtores de grãos e algodão”, conta Rodrigo Iafelice 

dos Santos, conselheiro Estratégico da agtech. A Perfect Flight atua em Honduras e na Argentina 

a partir do escritório no Brasil. Ainda neste ano, deve começar a vender para Peru, Colômbia, 

Guatemala, Canadá e Austrália. Com a expansão de mercados, a plataforma estima cobertura 

de 20 milhões de hectares até o fim do ano, ante 10 milhões de hectares processados em 2020. 

 

Marcas brasileiras tiram ‘nota baixa’ em diversidade 

O Estado de S. Paulo 

Apesar de o debate sobre diversidade estar em alta no mundo corporativo, uma nova 

pesquisa do Grupo Croma mostra que, em geral, as empresas ainda engatinham em relação ao 

tema. O novo levantamento Oldiversity – que analisa o desempenho de companhias em inclusão 

da comunidade LGBT+, de profissionais negros, de pessoas com deficiência (PCDS) e no quesito 

longevidade – mostra que o caminho a ser percorrido é longo: 42% dos mais de 2 mil 

entrevistados disseram não conseguir identificar uma só marca com o assunto diversidade. 

Essa é a segunda rodada da pesquisa – a primeira foi feita em 2018, quando o porcentual 

de pessoas que não ligavam uma marca à questão era um pouco maior, de 47%. Esse avanço é 

lento, diz Edmar Bulla, presidente do Grupo Croma, porque o trabalho de inclusão, que faz parte 

do conceito ESG (sigla em inglês para meio ambiente, social e governança), é de longo prazo.  

Duas marcas brasileiras aparecem como pontos fora da curva: Natura e O Boticário são, 

de longe, as empresas mais ligadas à diversidade e longevidade pela população, segundo o 

levantamento. A Natura foi lembrada por 24% dos entrevistados – em respostas espontâneas –

, enquanto O Boticário foi por 14%. As demais empresas citadas atingiram, no máximo, 5% de 

menções. A Natura é bem lembrada no que se refere a questões da comunidade LGBT+, 

enquanto o resultado mais forte do Boticário foi em iniciativas voltadas a PCDS. O resultado das 

duas marcas se reflete também na impressão setorial: 47% das pessoas associaram o setor de 

cosméticos à diversidade e à longevidade, enquanto os dois outros segmentos mais lembrados 

– confecção e moda; entretenimento e redes sociais – vêm bem atrás, com 9%. 

Para Bulla, o fato de empresas que têm endereçado a questão da diversidade não terem 

sido citadas na pesquisa – como o Magazine Luiza – só evidencia que a construção de uma 

identidade relacionada ao tema pode levar décadas. “É só analisar o caso da Natura e pensar há 

quanto tempo a empresa se associa a temas sociais e ambientais”, explica. 

A principal atividade da Croma é ajudar empresas a desenvolver programas de 

diversidade. Apesar dos “haters” que muitas vezes se posicionam contrários a determinadas 
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ações, como ocorreu no caso do trainee do Magalu voltado a candidatos negros, o especialista 

garante que o resultado para as empresas é positivo: “O risco, hoje, é não falar em diversidade”, 

afirma Bulla. Essa realidade aparece nos números da pesquisa Oldiversity: 67% dos 

entrevistados dizem admirar, recomendar e dar preferência a marcas que se dedicam à questão 

LGBT+. Quando se trata da questão de inclusão racial, esse índice chega a 68%. E, no que se 

refere à longevidade e à inclusão de profissionais mais velhos, essa preferência vai a 75%. 

A pesquisa também mostra uma avaliação de que o governo Bolsonaro deu um 

microfone a vozes que disseminam preconceitos. Mais da metade dos ouvidos disseram que o 

governo colaborou para o aumento do preconceito, especialmente o racial (citado por 47%) e 

contra a comunidade LGBT+ (55%). 

Assessoria de Comunicação - Sedet
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   

 Fonte: IBGE 

INDICADORES SOCIAS 
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ  NORDESTE BRASIL    PERÍODO 

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

 Fonte: IBGE 

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$) -131,3 -           -1.125,5        Jan/2021 
Volume de Crédito         4.02 TRI         Dez/20 
                                INFLAÇÃO RMF  NORDESTE       BRASIL         PERÍODO 
Meta - -     3,75        2021 
IPCA (Acumulado no Ano) 0,36       0,25        01/2021  
     

MERCADO DE TRABALHO 
INDICADOR/REGIÃO               CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

Contratações 368.287  1.985.818 15.166.221 Jan-Dez/2020 
Demissões 349.741  1.951.129 15.023.531 Jan-Dez/2020 
Saldo de Empregos Gerados 18.546        34.689     142.690 Jan-Dez/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 

 Fonte: IBGE e ME 

Total de Empresas Ativas  
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ             NORDESTE    BRASIL PERÍODO 

Empresas Ativas 600.790   3.462.249 19.907.733 2020 
Fonte: ME 

                  Abertura/Fechamento de Empresas – Ceará - Jan-Dez 2020 

Especificação 

Total do Ano 
2021 

2018 2019 2020 
Jan Até Jan 

Abertura 69.981 84.948 89.084 11.239 11.239 
Fechamento 71.796 31.501 27.463 3.314 3.314 
Saldo -1.815 53.447 61.621 7.925 7.925 

 Fonte: JUCEC 

                   Protocolos e Resoluções Aprovados pelo CEDIN 2020 
Especificação Quan�dade Inves�mentos Privados Projetados (R$) Emprego Direto Projetados 

Protocolos  39 881.278.406,90 7.296 
Resoluções 19 165.696.341,37 1.965 

                   Fonte: ADECE 

   PECEM – Total de Movimentação de Cargas (Toneladas) 

Período 

Total do Ano 
2021 

2018 2019 2020 
Jan Até Jan 

  17.214.859 18.096.308 15.930.483 1.367.393 1.367.393 
               Fonte: CIPP 


