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A grande aposta do BC e a possibilidade de
monetização de dados pelo varejo
Após o sucesso do lançamento do Pix, a nova

competitividade em que o BC vem atuando desde

aposta do Banco Central (BC) é o open banking, uma

2015/2016. O open banking permitirá maior inclusão

infraestrutura de integração de dados financeiros,

bancária e a personalização de produtos financeiros,

ou um conjunto de tecnologias que possibilitarão

e, em conjunto com o Pix, oferecerá custos ainda mais

o compartilhamento de dados, produtos e serviços

atrativos aos clientes.

dos clientes entre os bancos, conforme a vontade do

Mas a maior aposta do mercado é que a grande massa

consumidor, que escolherá com quem deseja partilhar

de informações geradas pelo open banking em pouco

suas informações bancárias.

tempo estará disponível e poderá favorecer empresas

Na prática, trata-se da portabilidade dos dados

de fora do sistema financeiro. Assim como com o Pix,

financeiros das pessoas físicas e jurídicas, partindo-

novamente o varejo brasileiro terá oportunidades

se da premissa de que, no sistema financeiro como

vantajosas, de acesso às informações dos clientes

atualmente organizado, é preciso permitir que os

através das quais os tomadores de decisão poderão

indivíduos tenham mais liberdade para levar suas

planejar suas ações de forma muito mais assertiva.

informações

financeiras

para

a

instituição

que

desejarem.

Em um primeiro momento, grandes redes varejistas e
as chamadas bich techs (Google, Amazon e Apple) terão

No cronograma mais atual do BC, a primeira etapa

maior capacidade de lidar com a enorme quantidade

da implementação deve começar em fevereiro de 2021.

de dados gerados pela abertura bancária. Seria uma

Essa implementação se dará em quatro fases, que se

possibilidade de essas empresas atuarem também

estenderão até o fim do ano que vem, e em cada uma

no mercado financeiro, com a monetização de dados,

delas será compartilhado volume progressivamente

encarando o arcabouço regulatório. Elas deverão ser

maior de informações entre os agentes.

acompanhadas na sequência pelas empresas de menor

Um dos mais importantes objetivos do open banking

porte, que estão acelerando a transformação digital.

é aumentar a eficiência e incentivar a competição

A pandemia e a necessidade de isolamento social

entre as instituições financeiras, pois a partir do pleno

intensificaram o comércio eletrônico e o uso de novas

funcionamento da abertura das plataformas, bancos

tecnologias, em que também cresceram os volumes

e fintechs terão o mesmo nível de informação sobre

de transações com pagamentos pelas maquininhas,

os clientes. Isso porque o indivíduo poderá permitir

com destaque ao segmento de alimentação fora do

que as instituições compartilhem entre si desde seu

domicílio através de aplicativos de entrega. Essa nova

histórico de transações até informações cadastrais.

forma de operação garantiu a sobrevivência de muitas

Vale ressaltar que o open banking está em linha com a

lojas de pequeno porte, e, além disso, tem oferecido ao

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

lojista acesso às valiosas infor mações sobre o perfil

O acirramento da competição bancária trará novos
benefícios

aos

consumidores,

especialmente

dos consu midores e de suas compras.

às

Dentre os principais benefícios indiretos ao

pessoas físicas, em uma agenda de inovação e pró-

varejo da monetização de dados estão o potencial
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desenvolv i mento de novos produtos ou ser v iços e a

crédito. No médio prazo, obser varemos queda nos

ofer ta de mel hores ex per iências aos clientes.

juros, o que jogará a favor do BC ta mbém na sua

O open ba n ki ng nasceu no Rei no Unido em

f u nção de condução da política monetár ia.
O

2018, por ta nto é i mpor ta nte a na lisar a ex per iência

sistema

fi na nceiro

brasi leiro

passou

por

bench marki ng.

gra ndes moder nizações este a no, sendo a pr i meira

Na Inglater ra, a aber tura ba ncár ia li mita-se às

delas a gra nde ba ncar ização da sociedade. Com

fronteiras clássicas de atuação dos ba ncos, com

o au x í lio emergencia l for necido pelo gover no,

i n for mações compar ti l háveis restr itas ao crédito

a popu lação que ai nda não possuía u ma conta

e ser v iços ba ncár ios recor rentes e tradicionais.

ba ncár ia

No Brasi l, a troca de i n for mações será possível

na Cai xa Econômica Federa l, o que au mentou a

ta mbém sobre contratações de seguros, operações

acessibi lidade ao sistema ba ncár io.

br itâ nica

em

u ma

espécie

de

passou

a

ter

u ma

poupa nça

digita l

Esse a mbiente fi na nceiro mais i nclusivo e a

de câ mbio e aplicações fi na nceiras.
Nesse sentido, o Brasi l pode ser considerado

maior segura nça das pessoas nos paga mentos

a mbicioso comparativa mente aos demais países

eletrônicos

que já possuem i niciativas de open ba n ki ng, como,

economia em 2021, pr i ncipa l mente no comércio,

a lém da Inglater ra, Austrá lia, Ci ngapura, Méx ico,

já que as fa mí lias terão u m i ncentivo a comprar,

A lema n ha, Itá lia e Lu xemburgo, por exemplo. Esses

especia l mente bens de consu mo duráveis.

gra nde

i mpacto

na

com ta xas de juros bai xas e mais pessoas i ncluídas

regu la mentação da aber tura ba ncár ia.
do

gerar

A i mplementação do open ba n ki ng, em conju nto

países estão menos ava nçados e restr i ngira m a
Diferentemente

deverão

ecossistema

fi na nceiro

no

sistema

ba ncár io,

ex pa ndirá

o

crédito

e,

i nglês, o sistema ba ncár io brasi leiro é constituído

consequentemente, fomentará o consu mo. Mais u m

por poucas i nstituições que concentra m gra ndes

for te i ndício de que o crédito será protagonista na

parcelas do mercado. A agenda do open ba n ki ng

retomada do consu mo das fa mí lias e do Produto

faci litará a entrada de novos players e a ex pa nsão

Inter no Br uto (PIB) no médio e longo prazos.

das fi ntechs, e tor nará o sistema mais tra nsparente.
As i mplicações macroeconômicas no spread

As

mel hor ias

no

sistema

fi na nceiro

fora m

feitas no momento cer to, e abr ira m espaço para
a i mplementação do open ba n ki ng em 2021. A

ba ncár io e nos juros serão i mpor ta ntes.
O spread no País está entre os mais a ltos do

ex pectativa é de que o Pi x seja uti lizado, por exemplo,

a

em quase 20% das vendas rea lizadas nos próx i mos

pa ndemia, é u m gra nde entrave na redução do

meses, o que não deve substituir completa mente os

custo do crédito. Os ba ncos comerciais justifica m

meios de paga mento que já ex istem, mas acir rar a

o spread pelo elevado r isco de i nadi mplência, o que

di mi nuição dos custos de tra nsações.

mu ndo,

embora

ten ha

se

reduzido

dura nte

não se mater ia lizou na economia brasi leira nesta

Como já assi na lado em recente ar tigo publicado

cr ise. Com mais i n for mações disponíveis e maior

neste su már io, o papel regu latór io do BC vem

competição

cer ta mente

ga n ha ndo força recentemente. A moder nização

di mi nuirá o espaço para gra ndes diferenças entre

dos meios de paga mento e a i novação na for ma de

os preços das tra nsações ba ncár ias.

f u nciona mento do sistema fi na nceiro, com maior

entre

as

i nstituições,

Outro i mpor ta ntíssi mo i mpacto do au mento
concor rencia l é que levará à redução das ta xas

par ticipação dos agentes pr ivados, for ta lecerão
essa ver tente do BC.

de juros praticadas. Como os cor rentistas terão

A digita lização está ai nda desloca ndo as f u nções

maior credibi lidade com seus dados aber tos, eles

clássicas da moeda. A ntes a moeda era usada

ga n harão poder na negociação de ta xas menores

pr i ncipa l mente para tra nsações comerciais, agora

e

conti nua como u nidade de conta e para acu mu lar

condições

mais

ajustadas

à

sua

rea lidade

orça mentár ia.

como reser vas.

Mesmo com a Selic no menor nível histór ico (2%)

Com todos esses ava nços em u m cur to espaço de

e ex pectativa de que per ma neça nesse pata mar até

tempo, o Brasi l está ca mi n ha ndo para u m sistema

o fi m de 2021, as ta xas cobradas pelas i nstituições

fi na nceiro mais robusto, em que a etapa segui nte

ai nda são elevadas. Embora segui ndo tendência

deverá ser a cr iação de u ma moeda digita l oficia l

de redução, há espaço para mel horar o custo do

pelo BC.
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Mercado estima queda de 4,41% para o PIB
deste ano
No último relatório Focus divulgado pelo Banco

2020, a projeção é de queda de 5,0% no setor. Já para

Central (11/12), a mediana das expectativas para o

os dois anos seguintes, 2021 e 2022, as projeções são

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)

positivas, de 5,0% e 2,48%, respectivamente.

aumentou para 4,35%, o 18º aumento consecutivo nessa

No âmbito externo, o mercado estima um déficit

estimativa. No curto prazo, as projeções dos analistas

de US$ 4,45 bilhões na conta-corrente em 2020. Em

para o IPCA são de 1,19% para dezembro e 0,37% para

relação ao resultado da Balança Comercial deste ano,

janeiro do próximo ano. As cinco instituições que

são esperados US$ 57,63 bilhões pelos analistas. Já

mais acertam – TOP 5 – projetam IPCA de 1,18% e

para 2021, os especialistas consultados preveem um

0,39%, respectivamente. A mediana das projeções dos

valor de US$ 17,0 bilhões negativos para as transações

analistas para o IPCA de 2021 permaneceu em 3,34%, e,

correntes e US$ 56,50 bilhões positivos correspondentes

para 2022, a estimativa continuou em 3,50%.

ao esperado para a Balança Comercial. Isso com uma

Na última reunião do Comitê de Política Monetária
(Copom), a meta da taxa de juros Selic permaneceu em

taxa de câmbio de R$ 5,20/US$ em 2020 e R$ 5,03/US$
em 2021.

2,00% ao ano, terminando o ano em seu menor nível

A estimativa para a evolução do Produto Interno

histórico. A próxima reunião será nos dias 19 e 20 de

Bruto (PIB) de 2020 é de queda de 4,41%. Apesar

janeiro do próximo ano, quando se espera que o Banco

desse valor negativo, representa uma melhora nesse

Central não irá alterar a taxa novamente. Contudo, a

indicador em comparação à projeção de -4,66% de

expectativa do mercado é que ela aumente em 2021,

quatro semanas passadas. Caso se realize, será o

alcançando 3,00%, além de um novo incremento em

primeiro resultado negativo após três anos seguidos

2022, com juros podendo ser de 4,50%.

de avanço. Segundo o Índice de Atividade Econômica

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e

do Banco Central (IBC-Br), indicador de atividade que

Estatística (IBGE), a produção industrial de 2019 recuou

serve como prévia para o PIB, a variação acumulada

1,1%, a primeira queda após dois anos consecutivos

nos últimos 12 meses terminados em outubro foi

de crescimento, avançou 1,0% em 2018 e 2,5% em

negativa em 3,93%.

2017. O resultado acumulado no ano até outubro de

As

Contas

Nacionais

do

terceiro

trimestre

2020 mostrou queda de 6,3%; quando consideramos o

mostraram retração de 3,4% no acumulado dos quatro

período de 12 meses terminados em outubro, a variação

trimestres anteriores, porém já obteve resultado

negativa foi menos intensa, de 5,6%. Entretanto, contra

positivo na comparação com o trimestre anterior,

o mesmo mês do ano passado, já houve avanço, de 0,3%,

com crescimento de 7,7%. Já para 2021, espera-se uma

assim como na variação mensal com ajuste sazonal,

evolução positiva de 3,50% na economia, enquanto,

em que houve resultado positivo de 1,1%. Para o fim de

para 2022, as estimativas são positivas em 2,50%.

O trabalho de casa (II)
D a n do

c o nt i nu i d a de

ao

te x to

que

s a iu

no

de nt re o ut ro s e s t a b e le c i me nto s c o me r c i a i s e de

S u m á r io a nte r ior, e nt re mu ito s a c o nte c i me nto s

s e r v iç o s .

a r e s p e ito do c o me ç o d a p a n de m i a no B r a s i l , a s

For a

do

a m bie nte

i m a g e n s de m a r ç o e a br i l m a ntê m-s e v ív i d a s até

p a n de m i a ,

o mo me nto , a c e n de n do le m br a n ç a s mu ito for te s ,

padarias,

loj a s

c o mo , p or e x e mp lo , a s d a s c a lç a d a s v a z i a s , do

farmácias

e

nú me ro re du z i do de c a r ro s t r a n s it a n do n a s r u a s ,

exceções.

c r ít ic o

s up e r me r c a do s
de

m ate r i a l

drogarias

e
de

c a u s a do

pela

m i n i me r c a do s ,
constr ução

c o n s t it u í r a m-s e

e

nas

do i me n s o nú me ro de loj a s c o m p or t a s a r r i a d a s ,

C o m i n dú s t r i a s e e s c r itór io s , q u a s e a me s m a

do s s hoppi n g c e nte r s fe c h a do s s e m c o n s u m i dore s ,

c oi s a : s e m f u n c io n a r. O u s e j a , mu it a s f á br ic a s

do s te at ro s , c i ne m a s e re s t a u r a nte s , t a m b é m ,

p a r a d a s e pré d io s c o me r c i a i s s e m mo v i me nt a ç ã o.
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O mundo real ficou bem parecido com a ficção dos

papel, combustível, acidentes de trabalho no percurso e

thrillers que exploram cenas com locais ermos em

café, entre outras usuais no dia a dia.

plena luz do dia e à noite.

Nesse contexto, os exemplos de substituição do

Portanto, a paralisia dos negócios foi tremenda,

trabalho presencial pelo remoto foram e cada vez mais

cenário assustador completamente assimétrico ao que

estão sendo múltiplos, e, como uma onda, as empresas

se tinha antes da pandemia, em janeiro e fevereiro, só

tiveram que se amoldar à situação.

para citar.
As

À época, a mídia noticiou que Petrobras, Vale,
a

Oi, Vivo e Coca-Cola, um bom número de grandes

de lidar com o público de maneira presencial se

atividades

cujas

características

eram

empresas, fizeram esse tipo de ajuste em sua estrutura

viram totalmente prejudicadas quando os clientes

organizacional.

desapareceram, bem como tiveram que cerrar suas
portas.

Reportando que, desde março/abril, algumas delas
estabeleceram o trabalho remoto até dezembro deste

Como foi e ainda é percebido a olho nu, muitas das

ano; outras, até 2021, sem precisar data. Isso implicou

empresas que fecharam não tiveram condições depois

na adoção de novas rotinas, outro significado para o

de retornar às suas atividades.

resultado do trabalho.

Sobre o fenômeno, o Instituto Brasileiro de Geografia

A entrega derivada do trabalho remoto possui os

e Estatística (IBGE) e a Confederação Nacional do

mesmos atributos que a do presencial. A diferença

Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) tiveram

basicamente está no ambiente onde é realizada; no

a oportunidade de emprestar a sua inteligência para

meio físico pelo qual o serviço se desenvolve fora do

procurar aferir e explicar através de pesquisas e

ambiente institucional.

estudos a fim de descobrir a dimensão da mortalidade

O que importa é a prestação do trabalho, a entrega.

das unidades produtivas nos primeiros meses da crise.

Tirando os momentos em que a câmera fica aberta para

Visando

governo

a edição da imagem em tempo real, pouco representa

movimentou-se com rapidez e afinco. No mercado

para a sua produção intelectual se se encontra com

monetário, o Banco Central do Brasil (BC) interveio

roupas adequadas, bem apresentado ou apessoado.

aumentando

mitigar

a

efeitos

liquidez.

da

crise,

Também

as

o

autoridades

construíram novas linhas de crédito.
Na área fiscal, houve diferimento de impostos e

Também não diz respeito se a criança em casa
atrapalha, se os vizinhos são barulhentos, se as
condições

de

produção

do

trabalho

remoto

são

aumento de gastos. Some-se a isso as mudanças na

favoráveis ou prejudiciais. O que vale é a conectividade

legislação das relações de trabalho entre muitas outras

e a importância do valor da materialização da sua

políticas públicas implementadas. Todas tiveram o

entrega.

mesmo escopo. Portanto, renovaram fôlego para as

Outra coisa também a se destacar: o empregado

empresas que teriam condições de sobreviver no meio

corporativo pode cumprir com seus compromissos de

do darwinismo empresarial.

qualquer lugar onde estiver. Isto é, não precisa ficar em

Ainda sobre o começo da crise, em muito pouco

casa necessariamente para prestar o serviço.

tempo, a capacidade produtiva instalada tornou-se

Basta ter conectividade – como foi citado acima

ociosa, muitos equipamentos ficaram sem utilização

– e plugar-se à rede, de qualquer lugar. Quando o 5G

porque a queda na procura deu-se acentuadamente.

chegar no ano que vem, a tendência será a de elevação

Os espaços vazios na esfera produtiva redundaram no

dos

ambiente físico menor da produção, com efeito sobre o

pelo aumento de produtividade, visto que muitos dos

contingente reduzido da força de trabalho empregada.

problemas de conectividade hoje presentes não deverão

De certa maneira, as novas condições de produção

ganhos

graças

ao

incremento

proporcionado

mais existir.

estavam determinadas. Menor volume de bens e

Mais recentemente, a TIM anunciou que os 2.000

serviços a ser ofertado, contextualizado pelo cenário

funcionários do seu call center irão permanecer

de crise e queda vertical da demanda, com mão de obra

trabalhando remotamente, em definitivo. A decisão

desempregada.

permanente acarreta: desenvolvimento de sistemas

No cenário recessivo, as empresas perceberam

para adequar a estrutura produtiva à redução de

oportunidade até bem pouco tempo pouco exploradas,

custos; escalabilidade pelo aproveitamento eficiente

ou mal vislumbradas.

do resultado do trabalho; e promoção da satisfação

As empresas notaram que, com o afastamento dos

do pessoal, visto que a maioria optou pela jornada de

funcionários, haveria significativa economia de gastos.

trabalho em casa. Sem contar o que isso poderá incorrer

Diminuíram, assim, despesas com aluguel, energia,

em termos de eficiência produtiva.

4
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Ao que tudo indica, os ganhos de produtividade do

fisicamente

do

ambiente

corporativo,

assume-se

fator trabalho serão, portanto, enormes. A redução de

relativo ar de autonomia, independência, embora as

custos também acontece em sentido contrário. Nesse

exigências no fim da atividade não tenham mudado.

aspecto, os ganhos da empresa vão ser enormes visto

Sem a égide do supervisionamento pessoal direto

que se equilibram perspectivas de receitas com as

feito pelo nível superior, os colaboradores ganharam

de despesas, sendo que a tecnologia se torna o fator

relativa autonomia no que concerne ao desempenho

determinante para essa forma de alocação da força de

das suas funções.

trabalho.

As funções/atribuições podem ser exercidas de onde

Então, para que fosse possível às empresas poderem

quer que seja, evidentemente desde que compatíveis

sobreviver aos novos tempos de acomodação do

com o nível do resultado esperado – em conformidade

trabalho e consumo remotos, além de terem que ajustar

com as avaliações.

despesas às novas projeções de receitas, novos modelos

O que surpreende é a velocidade como essa nova

de negócios vêm sendo constantemente buscados,

configuração do trabalho vem acontecendo. Mesmo com

formulados, tendo como eixo principal a inovação

a chegada da vacina, havendo possibilidade de escolha,

tecnológica.

muita gente deverá preferir o atual tipo de trabalho
não

remoto, fazendo da sua moradia a sua empresa, ou parte

experimentado. Inovação percebida pela necessidade

Inovação

entendida

como

algo

ainda

dela, como escritório. Também realizar as tarefas de

de adequação dos projetos ao uso mais intenso da

onde estiver, fora da moradia.

tecnologia. Inovação sentida como fazer diferente para

A mudança tem acontecido aqui no Brasil e no mundo.

obter resultados diferentes. Inovação para transformar

No nosso caso, a tarefa não será tão simples e fácil.

o meio físico em digital. Inovação para definir novos

Existe um déficit social que não tem como resgatar de

processos e o exercício de funções operacionais. Dessa

imediato.

forma, um passo interessante é o de fazer a inserção

O Brasil tem pela frente inúmeros problemas a

da empresa no meio tecnológico dos aplicativos de um

enfrentar para que o processo represente inclusão,

celular um processo inexorável.

melhoria social e diminuição das desigualdades.

Para o trabalhador não habituado ao home office, a

Ainda que se afirme que a educação seja primordial,

situação, a mudança, que pôde parecer no princípio

sabe-se que as mudanças decorrentes demandam tempo

radical, com o tempo virou usual.

e maturação. Com suas vísceras mais expostas em

A capacidade humana à adaptação do meio ambiente

função dos efeitos da pandemia, a situação brasileira

rude e difícil o diferencia dos outros animais pela

apresenta-se

inteligência e capacidade de percorrer transversalmente

ataques em outras frentes, além da questão educacional.

o universo de Charles Darwin a fim de confirmar a sua
teoria escrita no século retrasado.

bastante

complexa,

necessitando

de

Diminuição da violência, estabelecimento de maior
segurança jurídica aos novos negócios, abertura aos

De uma hora para outra, celulares e notebooks

investimentos

estrangeiros,

e

investimentos

para

tornaram-se ferramentas-chave fora do meio físico

mitigar os efeitos dos gargalos em infraestrutura e

da empresa. Diferentemente das estações de trabalho

logística já poderiam remediar muitos aspectos das

ou baias. Em consequência, pode-se pressupor que

questões para resolver.

as pessoas se transformaram de empregados para

O problema maior do Brasil, no entanto, vai ser como

empresas, na medida em que a responsabilidade e o

encontrar resposta à necessidade de fazer inclusão de

compromisso se mantiveram. No entanto, o meio físico

tanta gente nessa dinâmica produtiva.

mudou completamente.

Mais de 14 milhões de desempregados; desigualdade

Não importa onde o profissional elabore a sua tarefa

que coloca o País entre os últimos do ranking mundial;

e desenvolva a sua rotina. O que vale para a corporação

problemas estruturais (tamanho do Estado, estatais

é o seu fim, o resultado da transformação intelectual em

demais, déficit fiscal e dívida pública muito grande em

produto/serviço.

relação ao produto) que somente poderão ser resolvidos

De certa forma, as pessoas passaram a agir como

com

vontade

política

e

reformas

são

variáveis

empresas, já que a funcionalidade não depende mais

importantes de um sistema de problemas que precisam

da sua presença física, nem de certas atribuições que

ser combatidos.

poderiam ser consideradas rígidas na corporação.

A elaboração de políticas que coloque foco no longo

Apesar dos vínculos contratuais sob a legislação

prazo, enfatizando programas de empreendedorismo,

trabalhista, a partir do instante em que se desligam

estabelecendo metas de inclusão produtiva e social,
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buscando redução das iniquidades e fortalecimento das

impacto bem maior sobre a atividade econômica em geral,

empresas, notadamente as de menor porte, pode ser um

influenciando o papel das menores, por extensão.

caminho a ser trilhado.

Nessa onda de transformação global, o trabalho remoto

Já com as grandes empresas, não precisam do

está no escopo das diretrizes tanto do setor privado

tratamento diferenciado. Elas fazem a economia, embora

como do setor público. Os indivíduos se inserem como

a geração de emprego perpasse pelas de menor porte.

partícipes de um processo de mudanças aceleradas,

Essas unidades preponderam participação no produto

necessitando compreender o seu papel dentro da empresa

doméstico, respondendo por mais de 70% da riqueza

para atuar com maior qualidade na entrega associada à

gerada. Seus ajustes e arranjos produtivos produzem

produtividade, conforme a missão de cada uma delas.
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INDICADORES ECONÔMICOS

VARIAÇÃO PERCENTUAL (%)
DISCRIMINAÇÃO

SETEMBRO DE 2020

OUTUBRO DE 2020

NOVEMBRO DE 2020

ACUMULADO NO ANO

ÚLTIMOS 12 MESES

IPCA (%) (IBGE)

0,64

0,86

0,89

3,13

-

INPC (%) (IBGE)

0,87

0,89

0,95

3,93

-

IGP (M) (%) (FGV)

4,34

3,23

3,28

18,10

17,94

IGP (DI) (%) (FGV)

3,30

3,68

2,64

22,16

24,28

1,12

1,19

1,03

4,79

5,78

IPC Fipe

CÂMBIO COMERCIAL (PTAX)

VENDA: 5,0578*

COMPRA: 5,0572*

6,1000

6,0000

5,6000

5,5000

5,1000

5,0000

4,6000

4,5000

4,1000

4,0000

3,6000

3,5000

DEZ./19

JAN./20

FEV./20

MAR./20

ABR./20

MAIO/20

JUN./20

JUL./20

AGO./20

SET./20

OUT./20

NOV./20

DEZ./20

*Em 14 de dezembro de 2020

CONTAS NACIONAIS TRIMESTRAIS
2020.3
Setor de Atividade

Taxa Trimestral Anual

Taxa Acum. no Ano

Taxa Acum. nos Últimos
4 Trimestres

Agropecuária

-0,5%

0,4%

2,4%

1,8%

Indústria

14,8%

-0,9%

-5,1%

-3,5%
-3,5%

6,3%

-4,8%

-5,3%

15,9%

-1,3%

-5,0%

-3,2%

PIB

7,7%

-3,9%

-5,0%

-3,4%

Consumo das famílias

7,6%

-6,0%

-6,3%

-4,1%

Consumo do governo

3,5%

-5,3%

-4,9%

-3,7%

Formação bruta de capital fixo

11,0%

-7,8%

-5,5%

-4,0%

Exportação

-2,1%

-1,1%

-0,9%

-1,9%

Importação (-)

-9,6%

-25,0%

-12,3%

-9,0%

Serviços
Comércio

*

Taxa Trimestral*

Dados com ajuste sazonal

Fonte: IBGE | Elaboração: CNC – Divisão Econômica
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CALENDÁRIO DE INDICADORES ECONÔMICOS
Dezembro de 2020

Ano XXXVIII, no 1.649, Dezembro, 2020

Dia

Indicador/Pesquisa

Fonte

21

Expectativa de Inflação

FGV

22

IPCA-15

IBGE

22

Sondagem do Consumidor

FGV

23

Notimp - Política Monetária

BC

23

Notimp - Mercado Aberto

BC

23

PNAD - COVID-19

IBGE

23

Sondagem do Comércio

FGV

28

CAGED

CAGED

28

Sondagem da Indústria

FGV

29

PNAD

IBGE

29

Resultado do Tesouro

Tesouro

29

IGP-M

FGV

29

Sondagem de Serviços

FGV

30

Notimp - Política Fiscal

BC

30

Incerteza Econômica

FGV
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