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Em outubro, a percepção do empresário industrial gaúcho sobre a economia ficou em
64,9 pontos, mantendo a estabilidade frente aos 65,2 de setembro, de acordo com o ICEIRS da FIERGS. O resultado, porém, interrompe quatro aumentos depois do tombo histórico
de 32 pontos em maio.

☺ A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 119, 825 bilhões em
setembro, melhor resultado para aquele mês nos últimos seis anos. Os números
representam um aumento real de 1,97% na comparação com o mesmo mês de 2019.
Já está disponível na CEF, para clientes de todo o país, a possibilidade de contratar o
financiamento habitacional de forma totalmente digital. Pelo APP habitacional caixa, o
usuário tem acesso a um serviço interativo que abrange todas as fases de financiamentos
desde o cadastro até a aprovação.
Economistas do mercado financeiro alteraram a previsão para o IPCA, o índice oficial
de inflação. A expectativa para o IPCA deste ano acelerou. Antes era de 2,47% e agora a
estimativa está em 2,65%. Para o PIB que no centro da epidemia estava projetado em baixa
de 9%, agora está num recuo de 5%.
Também a atividade do comércio brasileiro registrou alta de 3,4% em setembro, ante
agosto, segundo o indicador da Serasa Experian. É o quinto aumento mensal consecutivo.
O resultado mostra uma recuperação lenta, mas progressiva do setor, como nos demais
segmentos.
A taxa de desemprego continua em alta e no fim de setembro atingiu 14,4% segundo a
pesquisa PNAD do IBGE. São 4 milhões a mais que ficaram sem trabalho formal em um
intervalo de 5 meses. A população desempregada foi estimada em 14 milhões.
Um novo modelo de banco tende a revolucionar o mercado de capitais, com a chegada
da era digital, as instituições financeiras baseadas em aplicativos, chamadas de FINTECHS.
O banco INTER é o novo modelo no Brasil e já começa a crescer sua aceitação e
abocanhar uma fatia dos bancos tradicionais.
Já está em vigor na CEF, as novas taxas do crédito imobiliário: Tabela
MODALIDADES
TAXAS AO ANO
PRAZO
SBPE/TR
6,25% a 8%
120 a 420 meses
SBPE/IPCA
2,95% a 4,95%
120 a 360 meses
SBPE/TAXA FIXA
8% a 9,75%
120 a 360 meses
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