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���� O percentual de famílias com dividas ou contas em atraso aumentou, em março pela 
primeira vez no ano, atingindo 25,2% com alta de 0,3%. A constatação é da pesquisa e 
endividamento e inadimplência do consumidor da CNC. 
 

���� O cartão de crédito foi o principal responsável pelas dividas para 76,4% das famílias 
inadimplentes. Os gastos de fim de ano são os principais responsáveis pela simulação. É 
um efeito sazonal e deve diminuir nos próximos meses. 
 

���� A Receita Federal alerta para a existência de paginas na internet que simula o site 
oficial da instituição. Tais paginas, embora muito semelhantes à original são falsas e 
portanto não são fontes confiáveis. Esses sites são usados como artifícios para roubar 
dados e senhas. Cuidado com a farsa! 
   

���� A produção industrial brasileira cresceu em 14 dos 26 ramos pesquisados na 
passagem de janeiro para fevereiro, segundo o IBGE. A alta registrada foi de 0,2%. Mesmo 
com a pequena elevação, a produção industrial cresceu menos que o esperado. 
 

���� O volume de credito para financiamento de imóveis com recursos da caderneta de 
poupança caiu pela metade no último ano frente a 2014, antes da crise econômica, quando 
os valores atingiram patamar recorde. O montante aplicado em 2017 alcançou R$ 83 
bilhões, enquanto três anos antes esse valor atingia R$ 168 bilhões. 
 

���� Um terço dos brasileiros desempregados sobrevive de bicos e trabalhos temporários, é 
o que mostra a pesquisa do SPC Brasil e a CNDL, para 29% o sustento vem da família e 
7% vem do programa bolsa família. 
 

���� O volume de empresas com contas em atraso cresceu 6,76% em fevereiro na 
comparação com igual período do ano passado. Em relação ao mês anterior (jan/18) o 
indicador cresceu 0,9%. Os dados são do SPC Brasil e CNDL. 
 

���� O desemprego volta a crescer e já atinge a soma de 13,1 milhões de pessoas. O índice 
atingiu 12,6% da população ativa, com alta de 0,6%. Os dados são relativos a comparação 
do trimestre (dez/17, Jan/18, Fev/18) ante igual período dos anos anteriores. Os dados são 
do IBGE. 
 
 
 
 

Dauter Berlese.  


