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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
09 DE MARÇO DE 2021 
 

STF antecipa julgamento sobre prazo de patentes 

O Estado de S. Paulo 

O STF antecipou para 7 de abril o julgamento de uma ação que pode reduzir o prazo de 

patentes e afetar mercados gigantes, como a indústria farmacêutica, química e de biotecnologia. 

Marcada para 26 de maio, a análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.529 

foi adiantada depois que o procurador-geral da República, Augusto Aras, apresentou pedido de 

liminar ao processo, que avalia a constitucionalidade de artigo da Lei de Propriedade Industrial. 

De acordo com a lei, patentes têm prazo de 15 anos a 20 anos, tempo contado a partir da data 

do pedido feito ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). Depois desse período, 

podem ser feitas “cópias” de medicamentos, equipamentos e outras invenções livremente. 

A polêmica, porém, está em torno de uma regra da mesma lei que determina que o 

prazo de vigência da patente não será inferior a dez anos, no caso de invenções, e de sete anos 

para modelos de utilidade (atualizações de algo já existente), prazo contado a partir da 

concessão pelo Inpi. Como não há prazo para que o instituto conceda a patente, não há como 

saber quando a proteção cairá e muitas invenções acabam protegidas para além de duas 

décadas, prazo padrão no resto do mundo. No pedido de liminar, Aras cita 74 medicamentos 

que tiveram prorrogação de prazo com fundamento nesse dispositivo da lei, como para o 

tratamento de câncer, HIV, diabetes e hepatites virais. É o caso, por exemplo, do Victoza 

(liraglutida), utilizado no tratamento de diabetes tipo 2. O pedido de patente foi feito em 1997, 

mas a concessão pelo INPI só se deu 20 anos depois, em 2017. Com a regra que determina os 

10 anos de vigência a partir da concessão, a patente desse medicamento só cairá em 2027. 

Aras cita a atual situação de crise sanitária causada pela covid-19 e afirma que essa regra 

“impacta diretamente no direito fundamental à saúde, haja vista que, enquanto não expirada a 

vigência de patentes de grandes laboratórios, a indústria farmacêutica ficará impedida de 

produzir medicamentos genéricos contra o novo coronavírus e suas atuais e futuras variantes”. 

O pedido cita ainda estudo elaborado pelo Instituto de Economia da UFRJ, que mostra 

que, entre 2014 e 2018, o governo federal gastou R$ 10,6 bilhões com apenas nove 

medicamentos que teriam a patente expirada entre 2010 e 2019, mas que tiveram prorrogações 

de até oito anos por parte do INPI com base na regra de vigência mínima. 
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Quem defende a regra alega que há uma demora muito grande na análise dos pedidos 

pelo Inpi – hoje, em média, de cinco anos, mas que, em alguns casos, já chegou a 15 ou 20 anos. 

Com isso, sem o artigo que determina prazo mínimo de vigência, sobraria pouco tempo para 

que a invenção esteja protegida pelas leis de propriedade industrial. 

Já o lado que questiona a constitucionalidade do artigo – como a própria PGR e mesmo 

representantes da indústria farmacêutica – também cita a demora nas análises do INPI como 

um fator de incerteza.  A decisão pode ter um efeito econômico importante para o País, inclusive 

em medicamentos relacionados ao tratamento de covid-19, como antivirais e anticoagulantes. 

Por lei, um medicamento genérico tem de ser vendido com preço 35% menor do que o do 

original e, segundo Svensson , a média é de um valor 65% menor.  

 

Recuperação da Renova Energia  

Broadcast 

Em recuperação judicial, a Renova Energia recebeu mais de 15 consultas de empresas e 

fundos interessados em comprar sua participação de 51% na Brasil PCH e de 100% na Expra, 

avaliadas em R$ 1,2 bilhão. A venda é fundamental para o plano da empresa, que prevê levantar 

R$ 1,7 bilhão com esses e outros ativos ainda este ano. Caso consiga se desfazer das 

participações, a Renova praticamente destravará sua recuperação, que tem dívidas de R$ 2,6 

bilhões. A Brasil PCH tem 13 usinas em Minas, Goiás, Rio e Espírito Santo. A Expra abriga 

hidrelétricas que fazem parte do Complexo Serra da Prata, no Sul da Bahia. Os projetos de 

geração eólica da Renova também têm motivado consultas de compradores. A empresa tem 

procurado marcar certames assim que recebe uma proposta firme. 

 

Alta no Mercado Imobiliário 

Broadcast 

O ambiente de juros baixos tem mantido o mercado imobiliário firme, a despeito dos 

impactos provocados pela pandemia. A cidade de São Paulo registrou 13.483 operações de 

compra e venda de imóveis em janeiro de 2021, o que representa alta de 13,6% em comparação 

com janeiro de 2020. No entanto, houve queda de 4,4% em comparação com dezembro, mês 

mais aquecido. A cidade do Rio de Janeiro apresentou 4.086 operações de compra e venda em 

janeiro, alta de 10,5% ante o primeiro mês de 2020 e também queda de 10,6% em comparação 

com dezembro. Os dados são do Registro de Imóveis do Brasil, entidade que congrega 

associações estaduais que representam 3,2 mil cartórios de registros de imóveis no País. 
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Entrada do Pix 

Broadcast 

Embora ainda pouco utilizado para compras pela internet, o Pix tem sido uma das 

principais formas de pagamento dos usuários da Buser, plataforma que viabiliza viagens de 

ônibus em empresas de fretamento. O meio é usado em 20% dos pagamento recebidos pela 

companhia, que economizou em taxas bancárias R$ 50 mil por mês. 

 

Crescimento de Insumos para Vacinas 

Broadcast 

A vacina contra o covid-19 tem contribuído para movimentar os fornecedores da 

indústria farmacêutica. O grupo indiano ACG vendeu 67 milhões de toneladas de filmes plásticos 

usados no envase do imunizante que será produzido por Biomanguinho/fiocruz. A entidade tem 

parceria para fabricação da vacina da Astrazeneca/oxford. Com o pedido, o grupo espera que a 

fábrica de embalagens, em Cotia (SP), encerre o ano com crescimento de 20% na produção e 30 

novos funcionários, além dos atuais 140. A unidade atende a indústria alimentícia e outras 

demandas farmacêuticas. 

 

As lojas que a pandemia levou em 2020 

O Estado de S. Paulo 

O varejo perdeu, no ano passado, 75,2 mil lojas. É o pior resultado – saldo entre 

unidades abertas e fechadas – desde 2016, ano da mais aguda recessão de tempos recentes. 

Mas o desempenho do comércio varejista no ano da chegada da pandemia poderia ter 

sido pior. O que evitou a repetição ou a superação do péssimo resultado de 2016 foi o 

pagamento, durante boa parte de 2020, do auxílio emergencial, que chegou a beneficiar 

diretamente mais de 60 milhões de pessoas. O varejo fechou o ano passado com 1,221 milhão 

de lojas ativas, ou 5,8% menos do que em 2019, de acordo com levantamento da Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O estudo tem como base o número de 

lojas que mantêm empregados com vínculo empregatício e, por isso, estão no Caged do 

Ministério da Economia. São todas, portanto, empresas formais. Não há base para avaliar a 

evolução do número de empresas que não têm empregados ou não os registram. 

(09/03/2021)

(09/03/2021)
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Em 2016, o total de lojas em operação diminuiu em 105,3 mil unidades. Nos anos 

seguintes, o varejo se recuperou, com o aumento do número de estabelecimentos. No primeiro 

semestre, quando o isolamento social era mais respeitado pela população e o pagamento do 

auxílio emergencial ainda era recente, o País perdeu 62,1 mil lojas; na segunda metade do ano, 

com boa parte da população de menor renda dispondo do pagamento mensal do benefício, o 

saldo de estabelecimentos fechados ficou em 13,1 mil. A pandemia estimulou a digitalização do 

comércio. Mas cerca de 90% das vendas ainda dependem do consumo presencial. Daí o impacto 

da pandemia no número de lojas abertas e, obviamente, no faturamento e no número de 

empregados. Além do forte aperto provocado pelo isolamento social e da necessidade de 

acelerar a digitalização, o comércio enfrenta o problema dos custos. O índice de correção do 

aluguel, por exemplo, teve alta de quase 30% em 12 meses. 

 

Economistas já preveem inflação perto de 4,0% 

Broadcast 

Os economistas do mercado financeiro elevaram pela 9.ª semana consecutiva a previsão 

para o IPCA – o índice oficial de preços – em 2021. O Relatório de Mercado Focus, divulgado 

pelo Banco Central, mostra que a projeção para o indicador este ano foi de alta de 3,87% para 

3,98%. Há um mês, estava em 3,60%. A projeção dos economistas para a inflação já está acima 

do centro da meta de 2021, de 3,75%, sendo que a margem de tolerância é de 1,5 ponto (de 

2,25% a 5,25%). Já a projeção para o índice em 2022 permaneceu em 3,50%. Em fevereiro estava 

em 3,49%. Os economistas mantiveram projeções para a Selic no fim de 2021, mas elevaram a 

aposta para 2022. A Selic está em 2%, piso histórico. O relatório apontou que a mediana das 

previsões para a Selic em 2021 permaneceu em 4% ao ano. Há um mês, estava em 3,50%. 

Para os economistas, o processo de alta dos juros básicos da economia, fixados pelo BC 

para controlar a inflação, começará na semana que vem, na próxima reunião do Copom. A 

expectativa dos analistas dos bancos é de que a taxa passe de 2% para 2,5% ao ano neste mês. 

Em janeiro, ao manter a Selic em 2% ao ano, o Copom preparou o terreno para possível 

elevação dos juros em 2021. Isso porque deu fim ao forward guidance (ou prescrição futura). 

Adotado em agosto de 2020, o forward guidance era uma indicação técnica do BC de que não 

pretendia elevar os juros se a inflação seguisse sob controle e o risco fiscal não se alterasse. 

 

Inovações no mercado de Baterias para carro elétrico 

Folha de São Paulo 
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elevação dos juros em 2021. Isso porque deu fim ao forward guidance (ou prescrição futura). 

Adotado em agosto de 2020, o forward guidance era uma indicação técnica do BC de que não 

pretendia elevar os juros se a inflação seguisse sob controle e o risco fiscal não se alterasse. 

 

Inovações no mercado de Baterias para carro elétrico 

Folha de São Paulo 
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Uma bateria para carro elétrico que atinge a carga máxima em apenas 5 minutos, com 

custo compatível com o mercado, é o projeto da startup israelense especializada em recarga 

ultrarrápida StoreDot.  A empresa desenvolveu uma primeira geração de baterias de íon de lítio 

que substitui o grafite dentro da bateria por silício. Essa mudança, segundo o CEO Doron 

Myersdorf, é o grande pulo do gato. Embora o produto ainda vá levar alguns anos para chegar 

ao mercado, o projeto já conta com quatro investidores principais: a coreana Samsung, a alemã 

Daimler, a petrolífera britânica BP, e a especialista japonesa em eletrônica TDK.  

Se a tecnologia parece ser menos poluente que a tradicional queima de combustíveis 

fósseis, ambientalistas alertam para o fato de que a extração e a reciclagem dos metais usados 

em baterias é um ônus ambiental - em especial o lítio, que demanda muita água e seca os lençóis 

freáticos ao seu redor. 

 

Congelamento de gastos garante nova rodada de auxílio, diz Guedes 

O Estado de S. Paulo 

A economia de R$ 150 bilhões para União, Estados e municípios com o congelamento 

dos salários e gastos de pessoal desde o ano passado até dezembro de 2021, segundo o ministro 

da Economia, Paulo Guedes, é responsável por garantir inclusive a retomada do auxílio 

emergencial aos mais vulneráveis em 2021, como prevê a PEC que já passou pelo Senado, na 

semana passada, e que tramita na Câmara. 

Em maio de 2020, o Congresso aprovou alívio de R$ 125 bilhões para Estados e 

municípios em função da pandemia de covid-19. Como contrapartida, a lei exigiu que prefeitos 

e governadores congelassem os salários do funcionalismo até o fim de 2021. Os parlamentares, 

porém, com o aval do presidente Jair Bolsonaro, livraram do congelamento policiais, médicos e 

professores. A pedido de Guedes, Bolsonaro voltou atrás e vetou esse item. Na nota técnica, o 

Ministério da Economia diz que Estados e municípios encerraram o ano de 2020 com cerca de 

R$ 83 bilhões em caixa, o dobro em relação ao ano anterior e o maior valor da série histórica. 

Agora, o governo tenta recorrer ao STF para que esses reajustes e a criação de cargos 

que contrariam o que diz a lei sejam revogados por governadores e prefeitos. 

As cidades de Curitiba, Salvador, Fortaleza e Campo Grande também elevaram a 

remuneração dos chefes do Poder Executivo local, enquanto Cuiabá, Fortaleza e Natal elevaram 

a remuneração dos integrantes do Poder Legislativo local. Outros municípios que aprovaram ou 

discutem projetos para elevação da remuneração de cargos eletivos e secretários incluem 

Anguera (BA), Guarapari (ES), Cariacica (ES), Almirante Tamandaré (PR), Niterói (RJ), Belford 

Roxo (RJ), Mossoró (RN), Natal (RN), Joinville (SC) e Araguaína. Leis aprovadas, ou projetos de 
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leis em discussão tratando de reajustes a servidores públicos incluem Goiânia (GO), São 

Lourenço (MG), Salinas (MG), Divinópolis (MG), e Bicas (MG), Governador Valadares (MG), Belo 

Horizonte (MG), Picos (PI), Curitiba (PR), Niterói (RJ), Boa Vista (RR), Joinville (SC), Campo Alegre 

(SC), Itabaiana (SE), Palmas (TO), Araguaína (TO) e os Estados da Paraíba e de Santa Catarina. 

 

Crescimento do mercado popular de Ovos 

Folha de São Paulo 

Nos últimos meses, têm sido frequentes perguntas nos grupos de bairro das redes 

sociais sobre o dia em que passa pelas ruas o "carro do ovo". Antes restrito às zonas periféricas, 

ele virou estrela até nos bairros nobres durante os meses pandêmicos.   

A ABPA (Associação Brasileira de Proteina Animal) confirma: o consumo cresceu, e 

muito:  

 69,5% foi o crescimento do consumo per capita em 2020 ante 2010, com 251 unidades 

por brasileiro;  

 9,1% foi o crescimento em relação a 2019.  

Se o produtor comemora o recorde de vendas e o "carro do ovo" faz a festa com um 

consumidor empobrecido, sem acesso a outras proteínas animais, a entidade tem lá suas 

ressalvas. O aumento dos preços do farelo de soja e outros insumos da produção, tem apertado 

as margens de lucro. Resultado:  

 No início da pandemia, a caixa de 30 dúzias de ovos brancos tipo extra valia R$ 116,84 

ao produtor. A dos vermelhos, R$ 137,36;  

 Em fevereiro passado, esses valores foram, respectivamente, a R$ 122,85 e R$ 144,90.  

 

Filmes com histórias de empresas 

Folha de São Paulo 

A Folha separou seis filmes que, entre 1999 a 2019, mostraram histórias de empresas 

que se deram mal ao acreditarem que podiam driblar as leis impunemente.  

Entre elas, destaque para:  

1. O preço da verdade (2019) - a história de um advogado que, após defender por anos 

indústrias químicas, vai para o outro lado da mesa e compra briga com a DuPont. 

(Amazon Prime);  
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2. A rede social (2010) - o lado escuro da força de Mark Zuckerberg, no desenvolvimento 

da plataforma do Facebook (YouTube);  

3. Attacking the devil (2014) - documentário sobre a história da talidomida, droga 

desenvolvida pelos nazistas, recomendada para enjoo de grávidas, e que deformou 

milhares de fetos; 

 

Calendário de Informações 

Broadcast 

O que vem por aí: 

 IBGE: Divulgação de Pesquisa Mensal de Serviços janeiro (Terça,9 fev)  

 IBGE: Divulgação da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Trimestral Out-

Dez (Quarta.10 fev)  

 IBGE: Divulgação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) (Quinta,11)  

 IBGE: Divulgação da Pesquisa Mensal do Comércio de janeiro (Sexta, 12 fev)  

 Banco Central: Divulgação do indicador de atividade econômica IBC-Br (Sexta,12 fev)  
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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 
Estoque do Volume de Crédito         4,02 TRI         Jan/2021 
                                INFLAÇÃO RMF  NORDESTE       BRASIL         PERÍODO 
Meta - -     3,75        2021 
IPCA (Acumulado no Ano) 0,36       0,25        01/2021  
Fonte: Banco Central, ME e IBGE 
     

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            7.534 (100%)     46.516 (100%)  175.121(100%)  3 TRI 2020  
    Força de Trabalho (mil)       3.569 (47%)    22.020 (47%) 96.556 (55%) 3 TRI 2020 
       Ocupada (mil)              3.068        18.078      82.464 3 TRI 2020 
       Desocupada (mil)                 501          3.942      14.092 3 TRI 2020 
   Fora da Força de Trabalho (mil)     3.965 (53%)    24.496 (53%) 78.565 (45%) 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 Quantidade Investimentos 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 
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