
Informativo do Sindicato do Comércio Varejista de Marília e Região—Ano 10— Dez de 2020 

Marília na Faixa Laranja com  

menos restrições e muita atenção 
 O governo do 
Estado de São Paulo 
anunciou a regressão 
da região de Marília 
para a fase Laranja do 
Plano São Paulo de 
Quarentena. Mas mos-
trou que aprendeu um 
pouco sobre a gestão 
da epidemia e reduziu 
o volume de restrições 
nesta etapa. Página 3 

Nova fase tem 

reconhecimento 

aos comerciantes 

OPINIÃO 

 As novas regras 
da fase laranja mos-
tram maturidade no 
controle sem demoni-
zar as empresas. Pág 2  

Ministério define 

base do programa 

de vacinação 

 O Ministério da 

Saúde anunciou con-

trato com o Instituto 

Butantan para até 100 

milhões de doses da 

CoronaVac . Prevê ain-

da aquisição de mais 

vacinas  de outros la-

boratórios. Pág 4 

 A partir do dia 1º, 

o salário mínimo passa 

a valer R$ 1,1 mil, con-

forme a Medida Provi-

sória nº Nº 1.021, pu-

blicada no Diário Oficial 

da União.  Pág. 5 

Entra em vigor 

novo valor do 

salário mínimo 

PIX pode ser 

ferramentas para 

novas promoções 

 A possibilidade 

de usar o PIX para pro-

moções cria novo atra-

tivo para o sistema. 

Veja dicas. Pág.  7 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.021-de-30-de-dezembro-de-2020-297208167
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.021-de-30-de-dezembro-de-2020-297208167


Fala, presidente 

SINCOMÉRCIO MARÍLIA 
Av. Carlos Gomes, 427 – 
Centro – Marília/SP 
Tel. (14) 3402-4444  
www.sincomerciomarilia.com.br  
 
Presidente:  
- Pedro Pavão 
 
Vice-Presidente:  
- Eduardo Kiyoshi Kawakami 
 
1.º Secretário:  
- Celso Olivier de Souza 
 
2.º Secretário:  
- Luiz Tallero Garcia 
 
1.º Tesoureiro:  
- Paulo Querino da Paixão 
 
2.º Tesoureiro:  
- Vanderlei Souza Azevedo 
 
Suplente:  
- Flávio Felice Di Fiore 
- Jorge Luiz Claviço 
- Flávio Felice Di Fiore Jr 
- Webber Jo Ibara 
- Wilson Mattar 
- Jefferson Sanches Gravena 
 
Conselho Fiscal:  
- Flávio Felice Di Fiore 
- Jorge Luiz Claviço 
- Webber Jo Ibara 
 
Conselho Fiscal Suplente:  
- Wilson Mattar 
- Celso Olivier de Souza 
- Jefferson Sanches Gravena 
 
Delegado: 
- Pedro Pavão 
- Eduardo Kiyoshi Kawakami 
 
Delegado Suplente:  
- Paulo Querino da Paixão 
- Vanderlei Souza Azevedo 
 
Produção 
Giro Marília 
Jornalista responsável 
- Rogério Martinez 
Contatos 
imprensa.sincomercio@terra.com.br 
(14) 99895-9292 

Expediente 

Dezembro de 2020—Página 2 O Comerciante—Sincomercio Marília O Comerciante—Sincomercio Marília O Comerciante—Sincomercio Marília 

Curtas 

A FecomercioSP reuniu 
as principais demandas 
empresariais para me-
lhorias a obrigação de 
declarar todos os tipos 
de resíduos gerados nas 
operações, bem como a 
quantidade, a forma 
como são transportados 
e o local de envio . Os  
apontamentos foram 
encaminhados ao minis-
tro do Meio Ambiente 
(MMA), Ricardo Salles. 

Resíduos 

O Indicador de Incerte-
za da Economia (IIE-Br), 
divulgado  pelo Instituto 
Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio 
Vargas caiu 3,5 pontos 
em dezembro, fechan-
do o ano em 142,3 pon-
tos. O número é 27,2 
pontos acima do verifi-
cado em fevereiro de 
2020, antes do início da 
pandemia de covid-19, 
e 5,5 pontos acima do 
nível máximo registrado 
antes desse período. 

Incerteza 

A sobrecarga de traba-
lho e o esgotamento 
devido a ela podem de-
sencadear a Síndrome 
de Burnout, e chamam  
atenção dos profissio-
nais da área médica do 
trabalho. Eles indicam a 
necessidade de maior 
atenção para os sinto-
mas, agravados pelo 
isolamento. 

Sobrecarga  A nova fase de 
restrições é carregada 
de preocupações, co-
mo são quaisquer me-
didas de limitação das 
atividades econômicas 
em um momento de 
crise. Mas é necessário 
reconhecer que as me-
didas embutem sinais 
de bom senso. 
 
 A evolução dos 
casos, preocupação 
com ocupação de lei-
tos, o impacto da epi-
demia em geral estão 
visíveis a todos nós.  
 
 A regressão para 
a fase laranja, com no-
vas regras que redu-
zem o impacto sobre 
as empresas, mostram 
uma situação mais ma-
dura de controle sem 
penalizar empresas, 
empregos e renda. 
 
 Aliás, sintomáti-
co que o governo te-
nha reconhecido isso 
no discurso oficial e 
nas medidas. 
 
 O comércio sem-
pre defendeu a ampli-
ação de horários como 
uma forma de distribu-
ir o público. O comér-
cio sempre cumpriu 
normas e protocolos e 
sempre defendeu que 
os serviços públicos de 
fiscalização fossem 
parceiros no acompa-
nhamento do setor e 

orientação do público 
como suporte na pre-
venção. 
 
 Não negamos a 
doença ou seu impac-
to, mas defendemos 
uma nova forma de 
olhar as medidas de 
controle e entender a 
atuação das empresas 
e sua contribuição para 
superar a epidemia e a 
crise econômica. 
 
 Manifesto minha 
solidariedade e pesar a 
todas as famílias, mui-
tas delas de pessoas 
queridas e conhecidas, 
que enfrentaram per-
das ou ainda enfren-
tam a preocupação e 
desafios de tratamen-
tos. 
 
 Da mesma for-
ma, manifesto minhas 
homenagens aos co-
merciantes que enfren-
tam a crise de saúde e 
economia com esfor-
ços, prevenção, manu-
tenção de empregos e 
renda.  

http://sincomerciomarilia.com.br/informativos/repis-o-que-e/www.sincomerciomarilia.com.br
mailto::imprensa.sincomercio@terra.com.br
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 O governo do Es-
tado de São Paulo 
anunciou a regressão 
da região de Marília pa-
ra a fase Laranja do Pla-
no São Paulo de qua-
rentena.  
 
 Mas mostrou que 
aprendeu um pouco 
sobre a gestão da epi-
demia e reduziu o volu-
me de restrições nesta 
etapa. 
 
 Em anúncio oficial 
que reconheceu a dedi-
cação do comércio e 
serviços para controle 
da epidemia, a fase la-
ranja terá menos im-
pacto que as promovi-
das no lançamento da 
quarentena. 
 
 Comércio em ge-
ral  shopping centers 
ficam abertos. Outros 
serviços, como salões, 
pequenos eventos e 
academias também.  
 
 A mudança envol-
ve algumas perdas, co-
mo menor limite de ho-
rários de atendimen-
to—oito horas por 
dia—e determinação de 
fechamento às 20h. 
 
 É mais prejudicial 
a serviços como shop-
ping centers, mas é me-
nos agressivo que a pre-
visão anterior de aten-
dimento por apenas 
quatro horas. 

Marília na fase laranja, com menos restrições 

QUARENTENA 

Quatro regiões 

‘laranjas’ no 

Plano São Paulo 

 Além de Marília, 
as regiões de Presidente 
Prudente, Sorocaba e 
Registro ficam na faixa 
Laranja. Prudente pro-
grediu: estava na fase 
vermelha. A ocupação 
de leitos é o problema 
mais comum nas regiões 
atingidas pelo aumento 
das restrições, diz o go-
verno. 
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 A Prefeitura de Marília prevê corrigir o 
valor venal de imóveis—e consequentemente 
o valor do IPTU _ em 4,31%, referente ao 
acumulado do IPCA (Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo) após polêmica com previsão 
de reajuste de 24,5% pelo IGPM. 
 
 A definição depende de um projeto de 
lei encaminhado para a Câmara e que deve 
ser votado no dia 11 de janeiro. 
 
 A Prefeitura mostra com o projeto uma 
importante mudança com atendimento à 
vontade popular, já que o reajuste de 24,5% 
provocou uma onda de rejeição.  
 
O Sincomercio Marília parabeniza a prefeitu-
ra pela postura de mudança e sensibilidade 
aos desejos da comunidade. 

 O prefeito reeleito 
Daniel Alonso, o vice 
Cícero Carlos da Silva, e 
os 13 vereadores eleitos  
tomaram posse em Ma-
rília. 
 
 Daniel havia divul-
gado dias antes da pos-
se a lista dos futuros se-
cretários com quatro 
mudanças. 
 
 O ex-vereador Wil-
son Damasceno será se-
cretário de Direitos Hu-
manos; Marcelo Mace-
do, assume o Daem, 
Marcos Boldrin assume 
a Administração e Dani-
el Sabino assume a pas-
ta de Esportes. 
 
 A Câmara elegeu o 
vereador Marcos Santa-
na Rezende (PSD) para 
presidir a casa.  
 
 O vereador Evan-
dro Galette (PSDB) foi 
eleito vice-presidente . 
 
 Rogério Alexandre 
da Graça é o segundo 
vice-presidente. A vere-
adora Sílvia Daniela D’A-
vila Alves será primeira 
secretária. Élio Eiji Ajeka 
(Progressistas) será o 
segundo secretário. 

Marília define 

secretários e 

mesa da Câmara 

Ministério detalha doses e programa de vacinas 

IMUNIZAÇÃO 

 O Ministério da 
Saúde anunciou assi-
natura de contrato 
com o Instituto Butan-
tan para adquirir até 
100 milhões de doses 
da vacina CoronaVac  
 
 O contrato en-
volve a compra inicial 
de 46 milhões de uni-
dades, prevendo a 
possibilidade de reno-
vação com a aquisição 
de outras 54 milhões 
de doses posterior-
mente.  
 
 O ministro da 
Saúde, Eduardo Pazu-
ello, disse que a pers-
pectiva da pasta é que 
sejam disponibilizadas 
em 2021 até 354 mi-
lhões de doses.  
 
 Este total deve 
ser formado por dois 
milhões de doses im-
portadas da Astrazene-
ca da Índia, 10,4 mi-
lhões produzidas pela 
Fiocruz até mês de ju-
lho, 110 milhões fabri-
cadas no Brasil pela 
Fiocruz a partir de 
agosto, 42,5 milhões 
do mecanismo Covax 
Facility 
(provavelmente da As-
trazeneca) e as 100 mi-
lhões da CoronaVac 
oriundas do contrato 
com o Instituto Butan-
tan. 
 
 A CoronaVac 
custará cerca de US$ 
10 por dose, com duas 
doses para cada pessoa  

Prefeitura muda regras  

e IPTU deve subir 4,31%
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 A partir do dia 1º, 
o salário mínimo passa a 
valer R$ 1,1 mil, confor-
me a Medida Provisória 
nº Nº 1.021, publicada 
no Diário Oficial da Uni-
ão.  
 
 O reajuste em re-
lação a 2020 ficou em 
5,26%. Foi levado em 
consideração o Índice 
Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) de 
janeiro a novembro e a 
variação estimada do 
mercado financeiro para 
o índice em dezembro 
de 2020. 
 
 Segundo o Minis-
tério da Economia, no 
dia 12 deste mês, quan-
do o INPC de dezembro 
será divulgado, o novo 
valor do salário mínimo 
poderá ser corrigido pa-
ra assegurar a preserva-
ção do poder de compra 
definida pela Constitui-
ção.  
 
 Isso aconteceu na 
virada de 2019. Em 31 
de dezembro de 2019, 
foi anunciado que o sa-
lário mínimo de 2020 
seria de R$ 1.039.  
 
 Em janeiro, quan-
do foi divulgado o INPC 
de dezembro, o valor foi 
ajustado para R$ 1.045. 
 
Essa é a terceira defini-
ção de valor para o salá-
rio mínimo de 2021.  

 O presidente da 
Caixa Econômica Fede-
ral (CEF), Pedro Guima-
rães, disse  que a insti-
tuição vai lançar o que 
chamou de "programa 
de micro finanças".  
 
 A proposta é 
ofertar financiamentos 
que variam de R$ 500 a 
R$ 2 mil para 10 mi-
lhões de brasileiros, 
com taxas de juros en-
tre 1,5% e 2,5% ao mês.

 
 
 “São taxas muito 
menores de juros e que 
vão permitir que mais 
de 10 milhões de brasi-
leiros tenham acesso 
ao crédito”, explicou,  
 
 Segundo Guima-
rães, algumas iniciati-
vas já em andamento, 
como o Programa Casa 
Verde e Amarela, tam-
bém passarão a ter sua 
operacionalização pelo 
celular por meio do 
aplicativo Caixa Tem. 
 
 “Todos os contra-
tos desse programa se-
rão, a partir do ano que 
vem, via aplicativo”, 
disse. Hoje 4,5 milhões 
de brasileiros possuem 
algum tipo de contrato 
de habitação.  

 O Benefício de Prestação Continuada (BPC) 
será concedido à família com renda mensal per 
capita inferior a um quarto de salário mínimo, a 
partir do dia  1º de janeiro. 
 
 O presidente da República, Jair Bolsonaro, 
assinou medida provisória que altera o artigo 20 
da Lei nº 8.742, de 1993, e estabelece critério de 
renda exigido para fins de percepção do BPC. 
 
 Originalmente, a Lei nº 8.742, de 1993, ado-
tava esse mesmo critério, ou seja, considerava 
incapaz de prover a manutenção da pessoa com 
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal 
per capita fosse inferior a um quarto do salário 
mínimo. Esse critério foi mantido pela Lei nº 
12.435, de 2001. 
 
 Recentemente, contudo, o Congresso Naci-
onal aprovou a ampliação do critério de renda 
para meio salário mínimo, com a Lei nº 13.981, de 
2020. 
  
 Esse normativo, por sua vez, foi vetado pelo 
presidente, porque, de acordo com a Secretaria-
Geral da Presidência, criava despesas obrigatórias 
sem a indicação da fonte de custeio, além de 
não ter o estudo de impacto orçamentário e fi-
nanceiro.  

Governo define novas regras 

de benefícios continuados 

Entra em vigor novo valor do salário mínimo 

PAGAMENTOS 

Caixa terá novo 

crédito para 

baixa renda 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.021-de-30-de-dezembro-de-2020-297208167
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.021-de-30-de-dezembro-de-2020-297208167
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-12/governo-aumenta-para-r-1088-previsao-para-minimo-em-2021
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-12/governo-aumenta-para-r-1088-previsao-para-minimo-em-2021
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 O impostômetro 
da Associação Comercial 
de São Paulo -  que me-
de os tributos pagos pe-
los brasileiros  - regis-
trou pela primeira vez 
resultado inferior ao 
ano anterior.  
 
 “A redução tem 
tudo a ver com a crise 
econômica causada pela 
covid-19, que impactou 
diretamente em todas 
as atividades de traba-
lho,”, ressaltou a entida-
de em nota.  
 
 Em 2020, o Poder 
Público receberá em 
impostos da população 
R$ 447,1 bilhões a me-
nos do que foi arrecada-
do em 2019.  
 
 Para 2021, no en-
tanto, mesmo ainda du-
rante a crise do corona-
vírus, a ACSP prevê que 
o país deverá capitalizar 
mais contribuições.  
 
 “O poder público 
se mexeu para arreca-
dar mais. É o caso do 
Governo de São Paulo 
que baixou decreto 
65.253/20. Mais de 300 
produtos devem ter so-
bretaxa de ICMS e en-
grossar  arrecadação.” 

 Os empréstimos 
voltaram a ter cobrança 
de Imposto sobre Ope-
rações Financeiras (IOF), 
a partir do dia (1º).  
 
 A isenção da taxa 
tinha validade até o dia 
31 de dezembro de 
2020 e era uma das me-
didas de enfrentamento 
à crise econômica gera-
da pela pandemia de 
covid-19.  
 
 O IOF incide sobre 
o valor do empréstimo, 
sem cobrança do impos-
to nas parcelas.  
 
 A incidência do 
IOF para pessoas físicas 
é limitada a 6% sobre o 
valor contratado e para 
as empresas, o limite 
máximo é 3%.  
 
 Ou seja, se a ope-
ração de crédito para 
pessoa física ultrapassar 
365 dias, a alíquota má-
xima será de 3% inci-
dente sobre o valor con-
tratado. 
 
 O IOF é devido 
integralmente na entre-
ga dos recursos da ope-
ração de crédito contra-
tada.  
 
 Na hipótese de a 
entrega dos recursos  
ser parcelada, o IOF in-
cide sobre o valor de 
cada parcela liberada. 

 A bandeira utilizada como referência para 
as contas de luz será amarela em janeiro deste 
2021. A definição foi tomada pela Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel).  
 
 Com isso, o preço da energia fica em R$ 
1,34 para cada 100 quilowatts consumidos por 
hora. O valor é menor do que o estabelecido para 
o mês passado, quando foi ativada a bandeira ver-
melha, com preço de R$ 6,2 para cada 
100 quilowatts consumidos por hora. 
 
 O sistema de bandeiras é utilizado para gerir 
o valor cobrado aos consumidores a partir das 
condições de geração de energia. Quando o qua-
dro piora, a bandeira pode ser alterada em uma 
escala de verde, amarela e vermelha.  
 
 Na mudança para a bandeira amarela, a 
Agência informou ter identificado melhoria no 
cenário de produção hidrelétrica com elevação 
das vazões dos afluentes dos principais reservató-
rios. 

Bandeira amarela deixa 

conta de luz mais baixa 

Impostômetro 

tem queda pela 

primeira vez 

Termina isenção de IOF para empréstimos 

OLHO NAS CONTAS 
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 Mantendo a reto-
mada lenta iniciada a 
partir do segundo se-
mestre, o índice de In-
tenção de Consumo das 
Famílias (ICF) fechou 
novembro em 67 pon-
tos — alta de 10% em 
relação a agosto, quan-
do o indicador chegou 
ao pior resultado desde 
o início da série históri-
ca, com 61 pontos.  
 
 O cenário positivo 
é corroborado pelo 
crescimento do Índice 
de Confiança do Consu-
midor (ICC), que chegou 
a 112 pontos. 
  
 Os indicadores — 
elaborados pela Federa-
ção do Comércio de 
Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP) — 
mensuram a confiança 
dos paulistanos em con-
sumir a cada mês. 
 
 O fim do auxílio 
emergencial, a partir de 
janeiro, fará com que o 
consumo dependa no-
vamente do emprego. 
No entanto, dados da 
FecomercioSP apontam 
para uma recuperação 
lenta de postos de tra-
balho perdidos durante 
o auge da crise  

 O recebimento 
imediato de vendas em 
dinheiro permite fugir 
das taxas, como ocorre 
com as maquininhas.  
 
 No entanto, esta 
prática também traz al-
gumas preocupações 
que envolvem cuidados 
com segurança, entre 
outras medidas.  
 
 Essa situação cria 
um novo atrativo para o 
suo do PIX, em funcio-
namento desde 16 de 
novembro de 2020.  
 
 O pagamento é 
instantâneo  e seguro – 
só depende do uso de 
um aparelho celular. 
 
 “O empresário 
pode traçar estratégias 
de precificação de ven-
das para estimular o uso 
desse meio de paga-
mento que o custo pode 
ser zero, ou relativa-
mente menor do que o 
cobrado em outras ope-
rações”, explica Kelly 
Carvalho, assessora eco-
nômica da Fecomerci-
oSP.  
 
 A expectativa é de 
que o uso do PIX se tor-
ne cada vez mais usual 
para o consumidor.  
 
 Outra vantagem é 
que o pagamento não 
está limitado a horário e 
datas. 

Confiança do 

consumidor traz 

boas perspectivas 

Migrar promoções para PIX cria novas opções 

TENDÊNCIAS 

 O decreto 10.550/2020 que trouxe mudan-
ças relacionadas à administração das atividades 
aduaneiras, oferece possibilidade de correções no 
conhecimento de carga possam ser feitas de ma-
neira eletrônica, sem a necessidade de apresenta-
ção de documentos em papel.  
 
 Esta é apenas uma demonstração do ambi-
ente mais digitalizado que está ganhando força no 
País. 
 
 O decreto permite que o Brasil passe a acei-
tar o uso da tecnologia blockchain para a valida-
ção de documentos em processos de comércio 
exterior. Com isso, a assinatura manual ou com 
certificado digital não serão necessárias. 
 
 A autorização do uso do blockchain em pro-
cessos de comércio exterior está em consonância 
com outras iniciativas da Receita Federal, como a 
da criação do bConnect, uma rede blockchain de-
senvolvida pelo Serviço Federal de Processamen-
to de Dados . 
 
 Outros exemplos recentes são o Decreto 
10.278/2020, que dispõe sobre as regras para que 
um documento digitalizado produza os mesmos 
efeitos legais do original. 

País avança para nova 

“logística sem papel” 
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Vai manter homeoffice? Veja dicas e legislação 

 Entrou em vigor, 
em dezembro, a redu-
ção gradativa da alíquo-
ta de importação de 
brinquedos promovida 
pelo Comitê-Executivo 
de Gestão (Gecex) da 
Câmara de Comércio 
Exterior (Camex).  
 
 Nesta primeira 
etapa, a alíquota caiu de 
35% para 30%, devendo 
passar para 25% em 1º 
de junho de 2021 e, fi-
nalmente, para 20% em 
1º de dezembro de 
2021. 
 
 A expectativa é de 
que os efeitos da redu-
ção sobre os preços de 
produtos como patine-
tes, triciclos, quebra-
cabeças, trens elétricos 
e bonecos sejam senti-
dos a partir de 2021, 
conforme ocorra a reno-
vação dos estoques. 
 
 A alíquota de ta-
ção de 35% era a tercei-
ra mais alta do mundo.  
 
 Estudo do Institu-
to de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (IPEA) mos-
tra que  os preços pode-
rão cair entre 5,1% e 
5,7%. 

 Impulsionado pela 
pandemia de coronaví-
rus, o home office é 
uma modalidade de tra-
balho que pode ser van-
tajosa tanto para em-
presas quanto para tra-
balhadores.  
 
 O modelo, contu-
do, não se resume ao 
fato de o empregado 
desempenhar as suas 
tarefas em casa.  
 
 A opção pelo ho-
me office só pode ser 
efetivada se houver mú-
tuo consentimento en-
tre a empresa e o funci-
onário. Além disso, o 
contrato de trabalho 
precisa ser alterado, in-
dicando que o emprega-
do aderiu ao trabalho 
remoto. 
 
 Após o consenti-
mento, surgem diversas 
dúvidas, como a respei-
to da jornada de traba-
lho, da responsabilidade 
sobre os equipamentos 
utilizados para realizar 
as tarefas, da comunica-
ção entre empregador e 
empregado, dos direitos 
e benefícios trabalhis-
tas, dentre outras. 
 
 Para conferir dicas 
da Fecomercio sobre o 
modelo, acesse o livro 
digital desenvolvido 
com orientações ge-
rais: Fecomercio Lab. 

Cai imposto para 

importação de 

brinquedos 

 Uma das máxi-
mas no mercado finan-
ceiro é de que contra 
fluxo não há argumen-
to, e o encerramento 
de 2020 na bolsa brasi-
leira reforça tal premis-
sa, com o Ibovespa ter-
minando o ano com 
sinal positivo e perto 
de níveis históricos. 
 
 Combinando os 
fluxos de investidores 
locais e do exterior, o 
Ibovespa conseguiu 
acumular uma alta de 
mais de 90% desde as 
mínimas de 2020 em 
março e reverter o de-
clínio do ano. 
 
 Para 2021, o mer-
cado não descarta ajus-
tes, mas a perspectiva 

permanece positiva, 
em meio a estímulos 
ainda expressivos no 
exterior e ampliação da 
vacinação contra a Co-
vid-19, enquanto o 
prognóstico para o Bra-
sil inclui um crescimen-
to maior e Selic ainda 
baixa, mesmo que em 
patamar mais elevado 
que o atual. 
 
 A XP considera 
130.000 pontos um va-
lor justo para o Iboves-
pa no fim de 2021, 
mesma estimativa do 
Bank of America.  
 
 Para o BTG Pactu-
al, o Ibovespa poderia 
ser negociado um pou-
co acima disso - cerca 
de 133 mil pontos. 

OLHO NO FUTURO 

Reação do Ibovespa mostra 

expectativa para investidor 

https://lab.fecomercio.com.br/trabalhistas/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-home-office-e-teletrabalho/?src=pf

