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Google leva a melhor no Supremo dos EUA em disputa com 

Oracle por direitos autorais  
Reuters 

A Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu ao Google uma grande vitória nesta 

segunda-feira (5), determinando que o uso de códigos do software Java, da Oracle, para 

desenvolver o sistema operacional Android  não viola a lei federal de direitos autorais. 

Por 6 a 2, os juízes anularam a deliberação de um tribunal inferior, que considerou o uso 

de códigos do software da Oracle uma aplicação injusta da lei de direitos autorais do país. Um 

dos juízes, Stephen Breyer, alegou que permitir que a Oracle exija direitos autorais de todo o 

código de seu software prejudicaria o público, pois  limitaria "a criatividade futura de novos 

programas. A Oracle seria a única fonte". As duas gigantes da tecnologia com receitas anuais 

combinadas em mais de US$ 175 bilhões, estão em conflito desde que a Oracle abriu processo 

contra o Google no Tribunal Federal de São Francisco, por violação de direitos autorais. 

A Oracle acusa o Google de plagiar o Java ao copiar 11.330 linhas do código do software 

para criar o Android e arrecadar bilhões com o sistema. O Google disse que não copiou o Java, 

mas usou fragmentos do código do software necessários para operar um programa ou 

plataforma de computador. A lei federal de direitos autorais não protege esses fragmentos do 

código, tidos como "métodos de operação". 

O Google recorreu à Suprema Corte de uma condenação de 2018 do Tribunal de 

Recursos do Circuito Federal em Washington, reabrindo o processo. O veredicto pode poupar a 

gigante de uma gorda indenização: a Oracle pedia mais de US$ 8 bilhões, mas as estimativas 

renovadas do processo falavam em US$ 20 bilhões a US$ 30 bilhões, de acordo com analistas. 

 

Secretária do Tesouro dos EUA pede alíquota mundial de 

imposto empresarial  
The New York Times 
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Janet Yellen, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, defendeu a adoção de uma 

alíquota mundial mínima para os impostos sobre as empresas, dando a largada nos esforços do 

governo Biden para ajudar a elevar a arrecadação dos Estados Unidos e impedir que empresas 

transfiram lucros para fora do país a fim de escapar dos impostos. 

Yellen, em discurso ao Council of Global Affairs, de Chicago, apelou por coordenação 

mundial quanto a uma alíquota tributária internacional que se aplicaria as corporações 

multinacionais, independente de onde suas sedes se localizem. Uma alíquota mundial como essa 

impediria o tipo de “corrida ao fundo do poço ” que vem acontecendo, disse Yellen, em 

referência à concorrência entre países para baixar mais os seus impostos para atrair negócios. 

As declarações dela surgiram no momento em que a Casa Branca e os democratas do 

Congresso estão em busca de maneiras de pagar pelo  plano de infraestrutura apresentado pelo 

presidente Joe Biden para reconstruir as estradas, pontes, sistemas de água e rede elétrica dos 

Estados Unidos. “Competitividade envolve mais que o desempenho das empresas sediadas nos 

Estados Unidos em comparação com outras empresas em seus esforços mundiais de fusão e 

aquisição”, disse Yellen. “Envolve garantir que os governos tenham sistemas tributários estáveis, 

a fim arrecadar receita para investir nos bens públicos essenciais e responder a crises, e que 

todos os cidadãos dividam equitativamente o ônus de financiar o governo”. 

Yellen também destacou suas prioridades de combater a mudança do clima e reduzir a 

pobreza mundial, assim como a importância da liderança dos Estados Unidos para tirar o planeta 

da crise causada pela pandemia. Yellen também apelou que os países não revoguem cedo 

demais suas medidas de assistência fiscal, e alertou sobre desequilíbrios mundiais crescentes 

caso alguns países retirem essas medidas antes que a crise acabe. 

Abandonando radicalmente a posição do governo do ex-presidente Donald Trump, 

Yellen enfatizou a importância da colaboração estreita entre os Estados Unidos e seus aliados, 

apontando que as fortunas dos países de todo o planeta estão entrelaçadas. E reformar o 

sistema tributário internacional é parte importante disso. As alíquotas tributárias que incidem 

sobre as empresas vêm caindo em todo o mundo, nos últimos anos. No governo Trump, a 

alíquota do imposto americano sobre as empresas caiu de 35% para 21%. Biden deseja elevá-la 

a 28%. 

 

Privatização da Eletrobrás em fatias é alvo de disputa 
Broadcast 

(07/04/2021)
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Desde que o deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), relator da MP da Eletrobrás, 

anunciou proposta de fatiar a companhia para uma privatização direta, como alternativa à 

capitalização que a prepararia para a venda, vem se formando no governo a convicção de que o 

fatiamento pretendido é outro. Estaria em jogo a possibilidade de recalibrar a divisão dos R$ 60 

bilhões que a União espera receber dos novos acionistas. Hoje, conforme projeto apresentado 

pelo executivo federal, a divisão é a seguinte: R$ 25 bilhões para a União, no ato; R$ 25 bi para 

a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), ao longo de 30 anos, e R$ 10 bilhões para três 

fundos regionais do Norte (Amazônia Legal), Nordeste (bacia do São Francisco) e Sudeste 

(Furnas), pagos ao longo de dez anos. 

Várias reuniões já foram realizadas para tentar fazer caminhar o processo de 

capitalização. Numa delas, o secretário de desestatização, Diogo Mac Cord, agrupou 

representantes do mercado financeiro e o deputado relator. 

Inúmeras discussões técnicas estão ocorrendo, mas a proposta colocada à mesa por 

Nascimento, um dos notórios representantes do Centrão, começa a causar preocupação, 

principalmente com relação a prazos. Se não for votada até junho, a MP 1031 será mais uma a 

caducar. A única coisa que o governo conseguiu até agora foi formalizar os estudos no BNDES 

sobre a capitalização. O governo está buscando identificar no texto alternativo do relator a 

tentativa de abrir negociação. Essa regulagem poderia ocorrer, por exemplo, reduzindo a 

parcela que caberá ao governo e aumentando a dos fundos. Elmar Nascimento não respondeu 

às tentativas de contato até o fechamento desta Coluna. 

 

Internacionalização da Embaré 
Broadcast 

A mineira Embaré, dona da marca Camponesa de leites, queijos e doces, fechou acordo 

com a Costco do Canadá, segundo maior varejista do mundo, com mais de 100 lojas só naquele 

país, para a venda de seus produtos. A iniciativa faz parte dos esforços da empresa brasileira 

para aumentar a presença no mercado internacional. 

» Passaporte carimbado. Agora, a Embaré também negocia com a Costco da Coreia do 

Sul e com a rede CVS, dos Estados Unidos - esta última bastante conhecida de turistas brasileiros 

em busca de ofertas. Fundada em 1935, a indústria de alimentos tem fábricas em Lagoa da Prata, 

Santo Antônio do Monte e Patrocínio (MG) e é a sexta maior produtora de laticínios no Brasil. » 

Territórios. A Embaré já exporta para 43 países e pretende abrir novos mercados em 2021. Nos 
(07/04/2021)
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últimos meses, retomou as vendas para Índia, Bulgária e Egito e passou a exportar seus 

caramelos para Somália, Mauritânia, Argélia e Libéria. 

 

Monitoramento Digital no Comércio Exterior 
Broadcast 

Uma das maiores empresas de comércio exterior do País, a Comexport está investindo 

em monitoramento digital para automatizar os processos de seus clientes de ponta a ponta. Em 

2021, a empresa vai desembolsar R$ 10 milhões na área de tecnologia - mesmo volume médio 

dos três anos anteriores. Graças a isso, se o retrovisor de um veículo quebrar durante o trajeto, 

por exemplo, o cliente conseguirá saber em qual momento isso aconteceu. De capital 100% 

nacional, a Comexport faturou R$ 11 bilhões em 2020, com lucro líquido de R$ 275 milhões. 

Entre seus clientes estão Mercedes-benz, Volvo e Nokia, além de 100 outras empresas de grande 

porte, para as quais faz importações indiretas. 

 

Mais famílias estão endividadas 
Broadcast 

O porcentual de famílias endividadas cresceu em março, no quarto aumento mensal 

consecutivo. As famílias com dívidas (cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, 

carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro ou de casa) 

representavam 67,3% do total, com alta de 0,6 ponto porcentual em relação a fevereiro e de 1,1 

ponto sobre março de 2020. É o segundo maior porcentual de toda a série, abaixo apenas do 

observado em agosto de 2020 (67,5%). São dados da pesquisa da Confederação Nacional do 

Comércio (CNC). Os resultados das últimas pesquisas mostram uma mudança no 

comportamento das famílias, quando considerada sua faixa de renda. Como observou a CNC, o 

número de famílias endividadas no grupo de maior renda atingiu proporção recorde. “Nota-se 

um crescimento contínuo e mais intenso do endividamento nas famílias com mais de 10 salários 

mínimos mensais desde novembro do ano passado”, informa a pesquisa. 

As famílias com renda mais alta ampliaram o uso do cartão de crédito. Desde fevereiro, 

a proporção das famílias de renda mais alta com dívida em cartão é maior do que das famílias 

de renda menor, o que não acontecia desde 2011. A interpretação da CNC é de que “essas 

famílias de renda mais elevada estão revertendo ao consumo a poupança acumulada durante 

os meses iniciais de pandemia”. 
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porte, para as quais faz importações indiretas. 

 

Mais famílias estão endividadas 
Broadcast 

O porcentual de famílias endividadas cresceu em março, no quarto aumento mensal 

consecutivo. As famílias com dívidas (cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, 

carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro ou de casa) 

representavam 67,3% do total, com alta de 0,6 ponto porcentual em relação a fevereiro e de 1,1 

ponto sobre março de 2020. É o segundo maior porcentual de toda a série, abaixo apenas do 

observado em agosto de 2020 (67,5%). São dados da pesquisa da Confederação Nacional do 

Comércio (CNC). Os resultados das últimas pesquisas mostram uma mudança no 

comportamento das famílias, quando considerada sua faixa de renda. Como observou a CNC, o 

número de famílias endividadas no grupo de maior renda atingiu proporção recorde. “Nota-se 

um crescimento contínuo e mais intenso do endividamento nas famílias com mais de 10 salários 

mínimos mensais desde novembro do ano passado”, informa a pesquisa. 

As famílias com renda mais alta ampliaram o uso do cartão de crédito. Desde fevereiro, 

a proporção das famílias de renda mais alta com dívida em cartão é maior do que das famílias 

de renda menor, o que não acontecia desde 2011. A interpretação da CNC é de que “essas 

famílias de renda mais elevada estão revertendo ao consumo a poupança acumulada durante 

os meses iniciais de pandemia”. 
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O quadro ainda sombrio do mercado de trabalho, a aceleração da inflação e o fim do 

auxílio emergencial levaram as famílias de renda menor ao comportamento inverso. Elas foram 

forçadas a administrar com mais rigor o orçamento doméstico. O número de famílias 

endividadas do grupo de menor renda cresceu, mas o aumento porcentual foi menor do que no 

primeiro trimestre de 2020. O agravamento da pandemia, que exige medidas restritivas à 

atividade econômica e pode afetar o mercado de trabalho, preocupa a CNC. No ano passado, o 

auxílio emergencial e a resposta rápida das empresas reduziram o impacto de medidas desse 

tipo e permitiu uma saída mais rápida da crise. 

Agora, a vacinação pode ter esse papel. Mas ela tem de ser rápida e eficiente, “senão a 

balança doméstica vai ficar cada vez mais insustentável”, adverte José Roberto Tadros, 

presidente da CNC. 

 

Mundo cresce 6% e Brasil, 3,7%, diz FMI 
Fundo alerta, em relatório, para crescimento das desigualdades entre os países e defende 

aceleração da vacinação contra a covid-19 

O Estado de S. Paulo 

Um ano após traçar o panorama sombrio de que o mundo entraria em uma “grande 

paralisação” econômica como efeito da pandemia de coronavírus, o Fundo Monetário 

Internacional agora dá sinais de que a recuperação está a caminho. O alerta da instituição, no 

entanto, é de que a retomada da economia tem acontecido de maneira desigual entre os países 

e dentro deles, e que a recuperação consistente depende da melhor distribuição de vacinas 

contra covid-19. No Panorama Econômico Mundial deste ano, o FMI projeta uma recuperação 

forte da economia global em 2021 e 2022, comparada com as previsões anteriores. O 

crescimento econômico mundial é estimado para 6% neste ano e 4,4% em 2022. Em janeiro, a 

previsão era de crescimento de 5,5% este ano. 

A projeção para o Brasil, porém, se manteve praticamente inalterada, na comparação 

com a divulgada em janeiro. A expectativa é que a economia brasileira cresça 3,7% neste ano e 

2,6% em 2022. Em janeiro, a projeção era de crescimento de 3,6%. Os números do Fundo são 

mais otimistas que os do mercado financeiro brasileiro. O Boletim Focus, do Banco Central, 

projeta um crescimento do PIB de 3,17% este ano. 

“Sobre o crescimento para o Brasil em 2021, projetamos em 3,7%, que é um aumento 

muito pequeno em relação ao que projetamos em janeiro, já que temos fatores indo em 

direções opostas”, disse Petya Koeva Brooks, vice-diretora do departamento de pesquisas. “De 
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últimos meses, retomou as vendas para Índia, Bulgária e Egito e passou a exportar seus 
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um lado, temos o impacto positivo do estímulo fiscal americano e, de outro, temos as taxas de 

juros mais altas que o Brasil encara. A expectativa é de que no primeiro trimestre teremos 

crescimento negativo, mas no segundo trimestre o impacto do novo auxílio emergencial 

aprovado em forma de transferência renda vai começar a ajudar.” 

A economista-chefe do Fundo e diretora do departamento de pesquisa, Gita Gopinath, 

disse que o Brasil precisa acelerar o ritmo de vacinação da população. “A prioridade número um 

precisa ser a frente de vacinação, dando celeridade à vacinação em relação ao que temos visto 

neste momento”, disse. “O Brasil é um dos países que têm sido mais atingidos por essa 

pandemia, olhando o número de casos e mortes por habitantes, é muito alto. Dito isto, 

considerando o apoio (econômico) que foi fornecido, a contração de 2020 no Brasil não foi tão 

ruim quanto seria. É esperado que a economia retorne, em 2021, mas ainda há desafios.” 

Pelas previsões do fundo, o Brasil também vai fechar o ano de 2021 como um dos únicos 

países do hemisfério ocidental a ter taxa de desemprego mais alta do que em 2020. A projeção 

do FMI é que a taxa suba de 13,2% para 14,5% neste ano. Só a Venezuela, entre os países do 

hemisfério, também ampliará a taxa de desemprego. O Brasil é também o segundo país com a 

taxa de desempregados mais alta, perdendo apenas para a Venezuela. 

O problema no crescimento global, segundo o fundo, são os “desafios assustadores” na 

discrepância de ritmo de crescimento entre os países – e o potencial de danos persistentes. 

Enquanto os Estados Unidos devem superar o PIB da época anterior à pandemia neste ano, 

outras economias avançadas estarão nesse ponto apenas no ano que vem. Entre os emergentes, 

a China já voltou aos níveis pré-covid no ano passado, enquanto outros do grupo só chegarão lá 

em 2023. Na abertura do encontro de primavera do Fundo, a diretora-gerente da instituição, 

Kristalina Georgieva, disse que a política de vacinação é a política econômica mais importante 

no momento e cobrou a expansão de acesso da vacina contra covid-19 para garantir a 

imunização em nações pobres. O mesmo recado foi dado no relatório que sustenta as previsões 

do fundo: os países precisam trabalhar juntos para garantir a vacinação em todos os lugares do 

mundo. 
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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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