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Apesar da queda em dezembro, o comércio varejista encerra o ano de 2020 com alta de 

1,2%



A queda nos indicadores de confiança do consumidor e do comércio em janeiro aponta 

para a diminuição do ritmo de vendas no primeiro trimestre de 2021



O IPCA desacelerou no primeiro mês de 2021, registrando alta de 0,25%

O IPCA do mês de janeiro apresentou alta de 0,25%, 1,1 ponto percentual (p.p.) abaixo do resultado de dezembro (1,35%). No acumulado dos últimos 12 meses, 
o indicador apresentou alta de 4,56%. Sete dos nove grupos pesquisados tiveram alta em janeiro. O destaque segue sendo alimentação e bebidas (1,02%), com 
maior variação e maior impacto no índice. Apesar disso, este grupo apresentou desaceleração em relação ao mês imediatamente anterior. Do lado negativo o 
destaque foi o grupo habitação (-1,07%), que também contribuiu para a desaceleração do índice geral.



A alta menos intensa da inflação em janeiro foi fortemente influenciada pelo item energia 

elétrica, cujos preços caíram 5,60%. A grande maioria das regiões pesquisadas apresentou 

alta dos preços em janeiro



O volume de serviços no Brasil voltou a cair em dezembro, interrompendo a sequência de 

seis taxas positivas anteriores



Em relação ao mesmo mês de 2019, o total do volume de serviços recuou 3,3% e No 

acumulado do ano, o indicador fechou 2020 com a queda mais significativa já registrada 

pela série histórica



Em relação a dezembro de 2019, o indicador apresentou retração de 29,9%, a décima taxa

negativa seguida



IBC-Br sobe 0,64% em dezembro e fecha o ano em 4,05% bem acima das expectativas



Fatos Relevantes

➢ Aprovação da Autonomia do Banco Central
https://twitter.com/menezes_barboza/status/1359123368319082496?s=20

➢ Aprovação da PL do Câmbio
• Facilita remessa de dólares
• Abre caminho para pessoas físicas terem contas em moeda estrangeira no Brasil
• Maior segurança jurídica: atualmente são 420 artigos que regem operações de câmbio e o PL simplifica para 27
• Simplifica a entrada de recursos no Brasil tanto para investimento direto, quanto para investimento financeiro como 

ações e títulos
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,camara-aprova-texto-base-de-projeto-que-permite-ter-conta-em-dolar-no-brasil,70003560870

➢ Impasse sobre Novo Auxílio Emergencial
https://g1.globo.com/economia/auxilio-emergencial/noticia/2021/02/10/novo-auxilio-emergencial-o-que-esperar-da-possivel-retomada-do-
beneficio.ghtml

Guedes defende nova PEC da Guerra que limitará reajuste de servidores e não permite ampliação de despesa
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/02/17/guedes-quer-tornar-calamidade-publica-permanente-e-mais-ampla.ghtml

➢ Avanço do COVID
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/01/brasil-volta-a-ter-mais-de-1000-mortes-por-covid-e-mais-de-57-mil-casos-mostra-consorcio-
de-imprensa.shtml
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IBOVESPA tem leve queda na semana passada com investidores aguardando definição dos rumos da 
política fiscal



Semana passada foi de cautela nas bolsas



Dólar tem leve queda na semana passada



A curva de juros não apresentou muitas mudanças em relação a 30 dias, mas continua 
apresentando stress em relação a 6 meses
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