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���� A inadimplência dos brasileiros (famílias com dividas ou com contas em atraso) 

registrou a quarta redução consecutiva, caindo de 25,7%, em novembro para 25,2% em 
dezembro. Na comparação com igual mês de 2019, houve aumento de 0,7%. 
 

� Na mesma pesquisa do item anterior foi constado que 66,3% dos consumidores estão 

endividados no mês de dezembro, uma alta de 0,3% com relação ao mês de novembro, 
informou da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Foi a 
primeira alta após três baixas seguidas. 
 

���� O índice de preços do produtor (IPP) que inclui preços da indústria extrativa e de 

transformação registrou alta de 1,39% em novembro, informou o IBGE. O IPP mede a 
evolução dos preços (Na porta da fábrica”, sem impostos e fretes. Com o resultado de 
novembro, o índice acumulou aumento de 19,69% nos últimos 12 meses. 
 

���� O banco mundial divulgou um diagnóstico da economia mundial para 2021. A instituição 

reduziu de 4,2% para 4% a previsão do crescimento geral. Para o Brasil a estimativa é de 
3% menor que a dos economistas locais que esperam ao redor de 3,5%. 
 

☺☺☺☺  A Brasil teve em 2020 um superávit comercial de 51 bilhões de dólares, com alta de 

7%, sustentado por forte queda de suas importações e pela reativação da demanda chinesa 
em um ano de incertezas. Os fluxos comerciais devem se recuperar em 2021 no âmbito 
global. 
 

☺☺☺☺ O mercado de ouro chamou atenção no ano passado. A alta acumulada ao longo de 

2020 chegou a 24% no mercado externo. A pandemia reforçou o papel do metal como ativo 
de segurança a ser procurado devido as incertezas da economia. 
 

���� A bandeira que é referência na cobrança extra das contas de luz será amarela em 

janeiro, informou a ANEEL. O valor de R$ 1,34 a cada 100 KNH é menor que o de 
Dez/2020, quando vigorou a cor vermelha e o dito valor era de R$ 6,20. 
 

���� As mudanças nas regras de transição para a aposentadoria em 2021 passaram a 

vigorar a partir deste mês de janeiro. A nova previdência, traz novos tópicos relacionados 
com o tempo de contribuição e com a idade. 
 
 
 
   
                    Dauter Berlese.  
                    Diretor de Informação do Sinduscon Santa Maria. 
 


