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���� A expansão do crédito imobiliário em 2020 foi puxada pela liberação de financiamentos 

para a pessoa física (casa própria). O crédito para aquisição de imóveis subiu 60% no ano 
passado na comparação com 2019, chegando a um valor de R$ 93,9 bilhões. O montante é 
o maior já registrado pelo setor. 
 

� A dívida pública federal, que inclui débitos do governo dentro do país e no exterior, teve 

alta de 17,9% em 2020 e passou para R$ 5,009 trilhões. Em 2019 o valor era de R$ 4,25 
trilhões. O crescimento foi o maior da série histórica começada em 2004. O enfrentamento 
da pandemia foi a causa. Os dados são do tesouro nacional. 
 

� O IPCA-15, considerado a prévia da inflação oficial, subiu 0,78% em janeiro após ter 

avançado 1,06% em dezembro. Mesmo com a diminuição foi a maior alta do indicador para 
meses de janeiro desde 2016. Os dados são do IBGE. O índice acumulou um aumento de 
4,3% nos últimos 12 meses. Após fechar 2020 com elevação de 4,23%. 
 

☺ O FMI revisou para melhor o desempenho do PIB brasileiro para 2021. A nova 

estimativa passou agora para 3,6% neste ano. Segundo o fundo, a economia global 
crescerá 5,5% em 2021 e 4,2% em 2022. A única ressalva é o efeito da vacinação mundial 
contra a covid-19.   
 

���� O governador do RS, prometeu manter em dia os salários dos servidores públicos 

estaduais, até abril deste ano. Recordando os salários dos funcionários públicos estiveram 
sendo pagos com atraso há 57 meses (quase 5 anos) foram retomados na sua normalidade 
a partir de dez/2020. 
 

���� O industrial gaúcho segue com perspectivas positivas quanto a situação de sua 

empresa e da economia brasileira. O índice de confiança (ICEI-RS) de janeiro, divulgado 
pela Fiergs atingiu 62,3 pontos. O indicador varia de zero a cem e quanto mais, acima de 50 
pontos, maior e mais disseminado é o otimismo. 
 

���� Estudo do Sebrae nacional apontou que a inadimplência dos pequenos negócios em 

operações de crédito alcançou o nível mais baixo, em 2020, na série histórica iniciada em 
2012. O índice ficou em 3,3%. Um dos motivos foram os programas de acesso ao crédito 
pelo governo federal como o pronampe e o fampe. 
 

� A FGV divulgou o INCC-M de janeiro. O índice ficou em 0,93%ante a 0,88% de 

dezembro/20. Os números são próximos mais ainda muito altos. No acumulado dos últimos 
12 meses o indicador alcançou 9,39%, bem acima da inflação oficial. 
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