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O papel do varejo na nova era dos meios de
pagamento e do sistema bancário
Desde que o Pix foi anunciado, ainda no início da

de identificação. Ao fim da primeira semana de

pandemia, ficou evidente que a mudança estrutural

funcionamento, de acordo com o BC, havia 34,5

trazida

com

instantâneo

o
do

novo

sistema

de

pagamentos

milhões de chaves cadastradas de pessoas físicas

Banco

Central

(BC)

acarretaria

– e 2,2 milhões de pessoas jurídicas. Em 16/12/2020,

rápidos benefícios aos usuários. Aumento da inclusão

quando

financeira, flexibilidade e disponibilidade imediata

incremento de mais de 220% nos cadastramentos de

dos recursos, praticidade e velocidade nas transações,

pessoas físicas, 111 milhões de chaves, totalizando

custos nulos para pessoas físicas – e expressivamente

46,4 milhões de pessoas. Em relação às empresas,

menores do que os meios tradicionais (maquininhas,

o crescimento do volume de cadastros foi de 132%,

TED – Transferência Eletrônica Disponível – e DOC

com 5,1 milhões de chaves e três milhões de usuários

– Documento de Ordem de Crédito) para empresas

pessoas jurídicas.

o

sistema

completou

um

mês,

houve

– são as principais vantagens. Mas o Pix oferece

A evolução do número de operações com o Pix

outras possibilidades e oportunidades de negócio

reforça a grande receptividade. Nos primeiros sete

importantes para o setor terciário,

especialmente

dias, foram realizadas 12,2 milhões de operações no

para o varejo, tanto o físico – quanto o e-commerce.

novo sistema, enquanto, no primeiro mês, ocorreram

Com as futuras funcionalidades, o Pix poderá ainda

93 milhões de operações. O volume transacionado

fazer

adicionalmente mostra a confiança que os agentes

das

lojas

do

comércio

pequenos

agentes

financeiros na economia.

empregam no Pix: na primeira semana, foram

O Pix faz parte de uma agenda estrutural e de
competitividade

que

vem

sendo

exitosamente

conduzida pelo BC, acelerada pela digitalização
imposta

pela

crise

sanitária,

e

que

deve

movimentados R$ 9,3 bilhões, enquanto, no mês o
valor acumulado alcançou R$ 83,4 bilhões.
O Pix é um sistema novo, e, naturalmente, toda

ser

novidade tem seu tempo de amadurecimento, assim

reconhecida pelas lideranças no país. A próxima

como aconteceu com o cheque, que não desapareceu,

etapa dessa agenda é o open banking, que vai

mas caiu em desuso com o surgimento da TED e do

promover a competição no sistema bancário e ainda

DOC no passado.

mais benefícios ao varejo, como a possibilidade de

Ainda de acordo com dados do BC, a taxa de rejeição

monetização de dados dos consumidores, conforme

nas transações com pagamentos via TED e DOC

discutimos recentemente em artigo publicado nesse

chegam a 5%, enquanto a rejeição nas transações com

sumário.

o Pix, utilizando uma chave cadastrada, alcançou

As estatísticas iniciais de uso do Pix revelam a
aceitação do Sistema acima das expectativas em um
curto intervalo de tempo.

apenas 0,5% nas primeiras semanas de uso.
É muito caro fazer TED ou DOC no Brasil. Embora
grande parte dos clientes bancários possa fazer de

O Pix passou oficialmente a ser utilizado em

forma gratuita, a tarifa média do sistema financeiro

16/11/2020, desde quando é possível cadastrar chaves

para essas modalidades chega a R$ 12,00, o que
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engorda as receitas dos bancos. O uso do Pix e

necessário

de

recebimento dos valores via cartão de crédito. É um

outros avanços na agenda estrutural, como o

open banking, vão acirrar a concorrência entre as

Há

muitas

vantagens

iniciadas

compensação

do

boleto

ou

diferencial para grandes redes varejistas.

instituições, o que certamente enxugará as receitas
dos bancos nos próximos anos.

aguardar

Nas

lojas

físicas,

o

pagamento

via

Pix

por

smartphones ajuda a reduzir o uso do dinheiro, filas
pelo

Pix

na

transformação dos meios de pagamentos, que podem

e aglomerações, o que em tempos de pandemia é
essencial para evitar disseminação do vírus.

ser engrossadas por ganhos e eficiência nas rotinas

Esses

são

apenas

alguns

exemplos

das

do comércio. O Pix tem potencial para melhorar os

funcionalidades do Pix às empresas do varejo.

fluxos de caixa das empresas e otimizar os estoques.

A expectativa é de grande difusão nos próximos

Imagine uma loja de varejo que possui um

meses especialmente entre as pessoas jurídicas,

e-commerce. Quando uma venda é efetuada e paga

já que o custo de operar o sistema tende a ser

à vista, por meio de boleto bancário, por exemplo,

significativamente menor do que os outros meios. O

o prazo para confirmação do pagamento é de até

BC já anunciou que deve cobrar das instituições R$

três dias úteis. Durante esses dias, a loja precisa

0,01 a cada dez operações Pix efetuadas, e esse custo

segregar o estoque dos produtos adquiridos ainda

será repassado pelos bancos às empresas.

sem o pagamento confirmado, retirando os itens

O BC também já divulgou outras funcionalidades

da “prateleira”. Apenas após a confirmação ou

importantes que serão implementadas nos próximos

não do pagamento, o lojista pode dar sequência à

anos. Uma delas é a possibilidade de saques via Pix, o

movimentação do estoque, dar baixa, no caso de

que tornará o sistema ainda mais atraente. Com essa

sucesso no pagamento ou retornar com aqueles

modalidade, o pequeno lojista poderá atuar ainda

produtos para venda, no caso do pagamento não

como um agente financeiro, possibilitando saques em

confirmado.

papel- moeda nas lojas físicas, e ampliando a inclusão

Durante o tempo para confirmação do pagamento,

financeira no País.

a loja perde oportunidades de venda daqueles

Em suma, toda conveniência do Pix não se restringe

produtos que foram separados. A instantaneidade

apenas à evolução tecnológica com vantagens aos

do pagamento via Pix elimina essa situação, pois,

agentes usuários, mas se trata de uma das etapas da

com o pagamento confirmado em até dez segundos,

transformação estrutural na economia, a qual seguirá

o lojista efetua a baixa do estoque com a receita

no caminho com o open banking. Além dos custos

confirmada no ato da operação on-line, além de

de serviços mais baixos provocados pela ampliação

melhorar a experiência do consumidor e agilizar o

da competição interbancária, uma grande massa

envio do produto. Ou seja, o sistema tem potencial

de dados de consumidores poderá ser aproveitada

de tornar mais eficiente o controle e a rotatividade

pelos estabelecimentos do comércio e serviços com

dos estoques, a logística de entrega, otimizando não

a abertura bancária, o que vai elevar a capacidade

apenas o fluxo de caixa operacional, mas também

produtiva das empresas e a importância do setor

potencializando a geração de receitas de vendas.

terciário na economia.

Outra vantagem do Pix ao varejo é o maior controle

Neste

momento,

o

varejo

cumpre

um

papel

da inadimplência e a facilitação da cobrança de

primordial no incentivo à utilização do Pix e na

contas atrasadas. O Pix elimina a necessidade de

inclusão financeira e digital dos consumidores, o que

emissão de novo boleto, o cliente poderá quitar um

faz do setor um dos principais atores na nova era dos

débito de forma instantânea e remota, não sendo

meios de pagamento.
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Endividamento das famílias encerra 2020 em
alta e inadimplência em queda
Síntese dos resultados (% em relação ao total de famílias)
Total de endividados

Dívidas ou contas em atraso

Não terão condições de pagar

Dezembro de 2019

65,6%

24,5%

10,0%

Novembro de 2020

66,0%

25,7%

11,5%

Dezembro de 2020

66,3%

25,2%

11,2%

O percentual de famílias que relataram ter dívidas

A proporção de famílias com contas ou dívidas

(cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial,

em atraso apresentou evoluções similares entre

carnê

empréstimo

os grupos de renda pesquisados. Na faixa de até

pessoal, e prestação de carro e de casa) alcançou

de

loja,

crédito

consignado,

dez salários mínimos, a proporção com contas ou

66,3% em dezembro, alta de 0,3 ponto percentual (p.p.)

dívidas atrasadas caiu de 28,9% em novembro para

em relação a novembro, e de 0,7 p.p. em relação a

28,4% em dezembro. No mesmo mês de 2019, 27,7%

dezembro de 2019. O aumento da proporção de famílias

das famílias nessa faixa de renda haviam declarado

endividadas no último mês de 2020 ocorre após três

ter contas em atraso. No grupo com renda superior

reduções consecutivas no percentual, o qual vinha

a dez salários mínimos, o percentual alcançou 11,5%

diminuindo desde setembro.

no último mês do ano, abaixo dos 11,8% apurados em

O percentual de famílias com dívidas ou contas

novembro.

em atrasos caiu de 25,7% em novembro para 25,2% em

O resultado por faixa de renda do percentual de

dezembro, a quarta redução no indicador apurada desde

famílias que declararam não ter condições de pagar

maio. O percentual é, no entanto, 0,7 p.p. maior do que

suas contas em atraso – e que vão permanecer

em dezembro de 2019, quando as famílias com dívidas

inadimplentes – igualmente mostrou comportamento

ou contas em atraso representaram 24,5% do total. A

semelhante entre os grupos pesquisados. Entre os

parcela das famílias que declararam não ter condições

com renda até dez salários mínimos, o percentual

de pagar suas contas ou dívidas em atraso – e que,

de famílias sem condições de quitar seus débitos

portanto, permanecerão inadimplentes – reduziu-se

atrasados caiu de 13,4% para 13,1% na passagem

novamente, passando de 11,5% em novembro para 11,2%

mensal. Em relação a dezembro de 2019, a alta foi

do total de famílias em dezembro. O indicador havia

de 1,3 p.p., quando a proporção alcançou 11,8%. Na

alcançado 10,0% em dezembro de 2019.

faixa de maior renda, o indicador reduziu-se 0,2

O endividamento dos grupos de renda pesquisados
passou

a

apresentar

tendências

semelhantes

a

p.p., passando de 4,3% do total de famílias para 4,1%,
enquanto, em dezembro de 2019, havia atingido 3,5%.

partir de dezembro. Para as famílias com renda

Após ter alcançado 16,1% em junho, a proporção

até dez salários mínimos, o percentual de famílias

das famílias que se declararam muito endividadas

endividadas aumentou na passagem mensal, após três

vem se reduzindo, e caiu para 14% em dezembro. A

reduções consecutivas, chegando a 67,7% do total. Em

comparação anual também já registra queda de 0,5

dezembro de 2019, essa proporção foi de 66,6%. Para as

p.p. Já o número de famílias que se reportam pouco

famílias com renda acima de dez salários mínimos, a

endividadas aumentou para 28,2% em dezembro,

proporção do endividamento também teve nova alta no

enquanto a proporção de famílias que afirmam não

mês: de 59,3% em novembro – para 60% em dezembro,

ter dívidas também cresceu, chegando ao nível

mas 61,4% em dezembro de 2019.

obser vado antes da pandemia, 33,6%.
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Nível de endividamento (% em relação ao total de famílias)

Categoria

Dezembro de 2019

Novembro de 2019

Dezembro de 2020

Muito endividado

14,5%

14,1%

14,0%

Mais ou menos endividado

23,3%

24,0%

24,1%

Pouco endividado

27,8%

27,9%

28,2%

Não tem dívidas desse tipo

34,2%

33,8%

33,6%

Não sabe

0,1%

0,1%

0,1%

Não respondeu

0,1%

0,1%

0,1%

Em relação à capacidade de pagamento, entre

O tempo médio de comprometimento com dívidas

as famílias endividadas, a parcela média da renda

entre as famílias endividadas vinha aumentando desde

comprometida com dívidas alcançou 30,2% da renda

abril e chegou a 7,4 meses em julho, quando desde então

mensal, novo aumento de 0,1 p.p. em relação a

vem caindo, alcançando sete meses em dezembro. A

novembro, e de 0,5 p.p. ante dezembro do ano passado.

proporção de 23,5% dos endividados possui dívidas

Nas famílias com até dez salários, a parcela média

vincendas em até três meses, ante 22,4% em novembro

da renda dedicada ao pagamento de dívidas por esse

e 30,3% por mais de um ano, ante 31,4% no mês anterior.

grupo aumentou pela terceira vez na comparação

Já o tempo médio de atraso na quitação das

mensal, de 30,7% para 30,8% em dezembro. Nas

dívidas das famílias inadimplentes vem aumentando

famílias com renda acima de dez salários mensais,

desde junho, atingiu 63,6 dias em dezembro, maior

a parcela média da renda comprometida segue em

período desde fevereiro (64 dias). Cresceu na margem

queda desde agosto, atingiu 27,4% em dezembro.

o percentual de famílias com atrasos até 30 dias (de

Também entre as famílias com dívidas, 21,9%

21,6% para 21,7%), e de magnitude mais intensa as com

afirmaram ter mais da metade da renda mensal

atrasos acima de 90 dias (de 42,9% para 44,3%).

comprometida com pagamento dessas dívidas em

A proporção dos que utilizam o cartão de crédito

dezembro, percentual 0,3 p.p. menor do que o de

voltou a crescer, alcançando 79,4% do total de famílias,

novembro, mas 1,9 p.p. acima do de dezembro de

maior taxa desde janeiro de 2020. O percentual é

2019. Nas famílias com renda até dez salários, o

superior à média para o indicador em 2020, 78%.

percentual das que afirmam ter mais da metade da

Dentre os tipos de dívidas apurados, apenas o

renda comprometida com dívidas caiu ligeiramente

cartão de crédito e o cheque especial tiveram aumento

de 23,1% para 23,2%, após duas altas seguidas, e se

de participação no endividamento em dezembro,

reduziu mais intensamente dentre as famílias com

modalidades associadas ao consumo imediato, de

mais de dez salários de renda, de 17,4% para 16,1%.

curto e médio prazos.

Tipo de dívida (% de famílias)
Dezembro de 2020
Renda familiar mensal

4

Tipo

Total

Cartão de crédito

79,4%

Até 10 SM

+ de 10 SM

80,2%

76,4%

Cheque especial

5,5%

5,3%

6,0%

Cheque pré-datado

0,8%

0,8%

0,7%

Crédito consignado

5,5%

5,3%

6,5%

Crédito pessoal

7,6%

8,0%

5,9%

Carnês

16,5%

18,0%

9,9%

Financiamento de carro

10,2%

8,8%

17,0%

Financiamento de casa

9,3%

7,1%

19,0%

Outras dívidas

1,7%

1,8%

1,1%

Não sabe

0,1%

0,1%

0,1%

Não respondeu

0,2%

0,2%

0,0%
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O percentual de famí lias com dívidas no País

que declararam não ter condições de pagar suas

cresceu em dezembro após três quedas consecutivas,

contas ou dívidas atrasadas. A mbos os indicadores

porém situa-se abaixo da média do endividamento

di minuíram para as famí lias com menor renda.

em 2020 (66,5% do total de famí lias). O nú mero de

O tempo de atraso nas quitações aci ma de 90

famí lias endividadas com renda mensal até dez

dias, que vinha caindo desde antes da pandemia,

salários míni mos au mentou, alterando a trajetória

adotou trajetória de cresci mento também a par tir de

descendente que vinha sendo obser vada desde

agosto, alcançando a maior proporção desde abril

agosto.

de 2020.

O

endividamento

segue

crescendo

nas

famí lias com renda aci ma de dez salários também
desde agosto.

Indicadores

recentes

têm

mostrado

que

a

recuperação da economia este ano está mais robusta

Com o fi m do auxí lio emergencial previsto a

do que as esti mativas indicavam, i mpactando,

par tir de janeiro, as famí lias de menor renda e

inclusive, em pressões inf lacionárias pela ofer ta e

assistidas pelo benefício necessariamente precisam

demanda. No entanto, ainda predominam incer tezas

adotar maior rigor na organização dos orçamentos

sobre a sustentabilidade da retomada no médio

domésticos. Nesse sentido, o crédito pode voltar

prazo, principal mente quanto à capacidade de

a f uncionar como ferramenta de recomposição

recuperação do mercado de trabalho, no contexto de

da renda, ainda no contexto de incer tezas sobre a

recr udesci mento da pandemia. Deve-se considerar

evolução do mercado de trabalho.

ainda que grande par te do crédito dispensado

Por outro lado, as famí lias com mais de dez

durante a pandemia foi concedido com carência nos

salários de rendi mento vinham ampliando suas

pagamentos, os quais devem começar a vencer no

poupanças durante a pandemia, mas a ampliação do

início de 2021.

endividamento nos últi mos meses para esse gr upo

Com isso, o crédito deve ganhar destaque na

indica que iniciaram u ma retomada gradual do

retomada da economia em 2021, porém é i mpor tante

consu mo em agosto.

não somente seguir ampliando o acesso aos recursos

Na

inadi mplência,

seguem

em

queda,

desde

com custos mais baixos, mas também alongar os

agosto, tanto a proporção de famí lias com contas

prazos de pagamento das dívidas para mitigar o

ou dívidas em atraso quanto o nú mero de famí lias

risco da inadi mplência no sistema financeiro.

Natal diferente dos outros e novos rumos
O Nata l do a no passado foi contex t ua l izado

v i r t ua l e d igita l. Assi m, não fa ltara m opções para

pela Cov id-19. Por conta da prevenção do contágio,

compras, pr i ncipa l mente as remotas, conta ndo

em todo o pla neta , procu rou-se ev itar gra ndes

com for te ex posição dos i nvest i mentos feitos nas

reu n iões, aglomerações, maiores festejos de r ua .

redes sociais, nas d iversas for mas de tecnologia e

As recomendações fora m de recol h i mento.

logíst ica , ent re out ros recu rsos.

A

muda nça

do

ca lendár io

com

o

Révei l lon

Para as fa m í l ias mais cautelosas, ma nteve-se a

ta mbém não f icou mu ito d i ferente, pelo que se

t rad ição do ja ntar de véspera de Nata l mesmo que

ver i f icou . Em relação ao habit ua l, pouqu íssi mas

o nú mero de par t icipa ntes t ivesse d i m i nu ído. No

t u rbas se for mara m com pessoas que assu m i ra m o

enta nto, as a lter nat ivas ex istentes para env io/

r isco de par t icipar de eventos comemorat ivos.

recebi mento

Se o si mbol ismo do per íodo nata l ício perdeu
u m pouco o ar da graça em v i r t ude de a lgu ns
efeitos decor rentes da pa ndem ia , i n f luencia ndo

de

presentes

const it u í ra m-se

na

solução para a preser vação do hábito de t rocar
lembra nças e presentes.
Por

out ro

lado,

de

ma nei ra

pesarosa ,

em

o sent i mento na hora da t roca de presentes, as

mu itos lares, o espí r ito a legre de f i m de a no f icou

engen hosidades da econom ia per m it i ra m que as

compromet ido com a perda de entes quer idos –

compras fossem rea l izadas de for ma remota , ági l,

dev ido à pa ndem ia .

cada vez mais rápida e segu ra . Elas f izera m com que

O contex to por si só ajuda basta nte a ex pl icar

o a mbiente f ísico fosse mel hor e gara nt ida mente

o Nata l de 2020 ter sido d i ferente dos a nter iores.

subst it u ído pela maior d i mensão do a mbiente

Não bastasse a t r isteza mot ivada pelo nú mero de
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óbitos, a econom ia ter en f rentado u m per íodo r u i m

terão mais os problemas da pa ndem ia , porque as

– tendo como maiores efeitos da recessão o elevado

fa m í l ias i rão poder reu n i r-se, se abraçar, aglomerar

nú mero de desempregados e a queda das vendas dos

e festejar sem receio de contágio, dado que até lá a

d iversos setores produt ivos, segu ido dos preju ízos

vaci nação já cu mpr iu o seu papel – e o su rgi mento

i nerentes a esse t ipo de conju nt u ra –, o Nata l

de out ro v í r us com efeitos devastadores sobre a

teve i mpu lso, e as vendas comerciais podem ter

hu ma n idade não está no radar.

crescido 3,4% , segu ndo prev isão da Con federação

Com a esperada ent rada do 5G para daqu i a pouco

Naciona l do Comércio de Bens, Ser v iços e Tu r ismo

no cor rente a no, o que se tem hoje de conect iv idade

(CNC), a maior a lta relat iva desde 2017 (+3.9%), com

f icará mu ito mel hor, mais consistente e segu ro.

o setor podendo ter mov i mentado o i mpor te de R$

Com o 5G, os i nú meros processos de t ra nsfor mação

38,1 bi l hões. Este monta nte deveu-se, sobret udo,

em v i r t ude do cresci mento da d igita l ização f icarão

à for te presença do au mento da mov i mentação

ai nda mais ex pa nsivos e gara nt idos.

de

recu rsos

acontecida

por

i nter méd io

dos

d isposit ivos remotos.

Mu itas

empresas

serão

const it u ídas,

out ras

aper feiçoadas; o uso de ser v iços e de tercei r ização

No quad ro de a lter nat ivas para supor tar u ma cr ise

das plata for mas vai au mentar, assi m como o

de ta ma n ha cont u ndência , as empresas t ivera m

de

que reorga n izar-se orga n ica mente, reest r ut u rar-se

i nexoráveis e deter m i na ntes.

novos

negócios.
processo

de

t ra nsfor mações

serão

nas relações com o mercado e, d ia nte de u m cenár io

Será

i nóspito à at iv idade empresar ia l com a pa ndem ia ,

feedback

focar em novos meios, tát icas e est ratégias para

mercadológicas, compor ta mentos sociais e, no caso

a lca nçar consu m idores.

das cor porações, d issem i na ndo novas rea l idades

Para m i l hares de empresas, no a mbiente de

um

As

per ma nente,

ret roa l i mentação,
acelera ndo

de

muda nças

de negócios.

mu itas rest r ições ao desenvolv i mento de negócios

Nu m

cenár io

de

per ma nente

mod i f icação

de for ma presencia l com os seus cl ientes, consegu i r

técn ica , o que parecia há a lgu m tempo f icção

ma nter-se em at iv idade foi o pr i ncipa l desa f io.

pode ai nda produzi r d i f icu ldade de compreensão.

Per passar o per íodo de est iagem causado pela

Por exemplo, tem-se ideia do que poderá v i r a

d i m i nu ição acent uada da procu ra const it u iu-se na

acontecer

com

os

mercados

qua ndo

bitcoi ns,

prova de fogo.

tokens, cr iptomoedas, ent re out ros meios t iverem

Em plena cr ise e agora no momento em que os

a cha nce de serem mais d i f u nd idos, opor t u n iza ndo

si nais são de retomada , fazer a d i ferença , at uar

negócios at ravés da tecnologia dos blockchai ns,

d i ferente e at i ngi r mercados, penet rá-los, ex plorá-

ent re out ras fer ra mentas?

los, cat ivá-los e aproveitá-los for ja m sit uações que

Se, no f i m do a no passado, com o ocaso da

ev idencia m a i mpor tâ ncia do empreendedor ismo,

pa ndem ia (espera-se que a vaci nação no Brasi l

da i novação acompa n hada do desenvolv i mento do

aconteça em ja nei ro ou feverei ro), as est i mat ivas

fator tecnológico sobre gestão de custos, estoques,

fora m as de que o Nata l de 2020 i ncor porou mais

market i ng e vendas, produt iv idade e acesso a

de 11 m i l hões no comércio elet rôn ico, podendo

mercados, ent re out ras áreas.

ter mov i mentado u m tota l de R$ 21,7 bi l hões

Nesse cenár io, o Nata l do a no que passou
const it u iu-se

na

con f i r mação

de

que

o

(Associação Brasi lei ra de Comércio Elet rôn ico –

fator

A BCom m), – dá para i magi nar qua l deverá ser a

tecnológico foi i ncor porado de vez ao hábito

qua nt idade de novos consu m idores que farão par te

de consu mo v ia d igita l ização, uso de celu lares,

do e-com merce em 2021, 2022 , se a econom ia vai

m icrocomputadores, i nter net e e-com merce.

estar se recupera ndo, gera ndo ju nta mente mais

Assi m, v islu mbra-se o apr i mora mento do que se
tem hoje, porque os próx i mos per íodos de Nata l não

6

emprego e renda , com o mercado de t raba l ho
gradua l mente sendo aquecido?
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INDICADORES ECONÔMICOS

VARIAÇÃO PERCENTUAL (%)
DISCRIMINAÇÃO

OUTUBRO DE 2020

NOVEMBRO DE 2020

DEZEMBRO DE 2020

ACUMULADO NO ANO

ÚLTIMOS 12 MESES

IPCA (%) (IBGE)

0,86

0,89

1,35

4,52

-

INPC (%) (IBGE)

0,89

0,95

1,46

5,45

-

IGP (M) (%) (FGV)

3,23

3,28

0,96

23,14

23,14

IGP (DI) (%) (FGV)

3,68

2,64

0,76

23,08

23,08

IPC Fipe

1,19

1,03

0,79

5,62

5,62

CÂMBIO COMERCIAL (PTAX)

VENDA: 5,1626*

COMPRA: 5,1620*

6,1000

6,0000

5,6000

5,5000

5,1000

5,0000

4,6000

4,5000

4,1000

4,0000

3,6000

3,5000

JAN./20

FEV./20

MAR./20

ABR./20

MAIO/20

JUN./20

JUL./20

AGO./20

SET./20

OUT./20

NOV./20

DEZ./20

JAN./21

*Em 11 de janeiro de 2021

PESQUISA INDUSTRIAL MENSAL – PRODUÇÃO FÍSICA

Novembro de 2020
Atividades Industriais (%)

1. Indústria geral
2. Indústrias extrativas

Mês*

Mês**

Ano

12 m

1,2

2,8

-5,5

-5,2

-2,4

-7,5

-3,2

-4,1

3. Indústrias de transformação

1,7

4,2

-5,8

-5,3

1. Bens de capital

7,4

12,8

-13,1

-12,6

2. Bens intermediários

0,1

3,6

-1,8

-1,9

3. Bens de consumo

2,1

-0,1

-9,9

-9,1

3.1. Bens de consumo duráveis

6,2

2,7

-22,0

-20,5

3.2. Bens de consumo semiduráveis e não duráveis

1,5

-0,9

-6,5

-5,9

*Mês anterior, com ajuste sazonal

Fonte: IBGE

**Mesmo mês do ano anterior
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Dia

Indicador/Pesquisa

Fonte

18

IBC-Br

BC

20

Reunião do Copom

BC

21

Monitor do PIB

FGV
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