Pílulas Econômicas
Ano XVI Nº751 14/05/2021

O desempenho industrial teve sensível aumento no 1º trimestre do ano em curso, frente
ao mesmo período do ano passado. O plus foi de 9,8%, segundo divulgou a FIERGS, no
RS. A utilização da capacidade instalada e o emprego cresceram 3,3% e 2,7%
respectivamente.
O Copom do Banco Central sinalizou de que a taxa Selic subirá mais 0,75%, em junho,
passando para 4,25% ao ano. A intenção do banco Central é frear a alta dos preços. No
entanto é criticada pelo setor produtivo, pois pode estimular nas aplicações em papéis.
A inflação medida pelo IPCA fechou abril com alta de 0,31% ante avanço de 0,93% em
março, informou o IBGE. Embora tenha tido uma desaceleração de um mês para outro, no
acumulado dos últimos 12 meses a alta da inflação ficou em 6,76% acima da meta do banco
Central que é de 5,25%.
O Supremo Tribunal Federal (STF) considerou institucional o imposto de fronteira
(DICAL). O tributo poderá ser exigido das empresas optantes pelo simples nacional em
aquisições interestaduais bem como aquelas envolvendo mercadorias importadas.
O Banco Central colocou em experiência o lançamento de dois serviços vinculados ao
PIX (Sistema brasileiro de pagamento instantâneo): O PIX saque e o PIX troco, que
permitirão sacar recursos em estabelecimentos conveniados. A previsão é que as duas
novas ferramentas possam funcionar no segundo semestre.

☺ O mercado financeiro alterou novamente a previsão do PIB para o corrente ano. A nova
expectativa agora é de 3,21% há quatro semanas essa estimativa era de 3,08%, os dados
são do banco Central brasileiro.
A cesta básica da capital gaúcha (pesquisada nas capitais dos estados brasileiros) teve
alta de 0,44% em abril e de 18,8% nos últimos 12 meses, conforme informou o DIEESE. O
valor da cesta básica está em R$ 626,11. Porto Alegre figura como a terceira capital mais
cara do país.
Na pesquisa do IBGE sobre as vendas do comércio revelou-se uma pequena reação do
mercado. O mês de março acusou um plus de 2,4% na relação com igual mês de 2020. No
acumulado de 12 meses há leve incremento de 0,7%.
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