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NOTÍCIAS ECONÔMICAS:  11 JANEIRO 2021 
 

Fim de auxílio pode jogar 3,4 mi na extrema pobreza 
O Estado de S. Paulo 

Se nada for feito para amparar os mais vulneráveis após o fim do auxílio 

emergencial, até 3,4 milhões de brasileiros podem cair na extrema pobreza – 

sobrevivendo com até US$ 1,90 por dia. Nesse cenário, o número total de 

pessoas nessa condição chegaria a 17,3 milhões em 2021, o pior patamar desde 

o início da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2012.  

Com o fim do auxílio emergencial em 2020,  até 3,4 milhões de brasileiros 

a mais, como eles, podem cair na extrema pobreza – sobrevivendo com menos 

de US$ 1,90 por dia (algo como R$ 10), a linha de corte definida pelo Banco 

Mundial. De acordo com uma pesquisa do especialista em política social Vinícius 

Botelho, publicada pelo IBRE/FGV, com isso, a pobreza extrema neste ano pode 

ser maior do que a verificada no País antes da covid-19. 

Nesse cenário, o número de pessoas na extrema pobreza chegaria a 17,3 

milhões em 2021, segundo a Pnad Contínua do IBGE. O aumento levaria o País 

ao pior patamar de pobreza desde o início da pesquisa, em 2012. De 2012 a 

2019, a variação das taxas de pobreza decorreu da dinâmica econômica – 

quando o País crescia, a pobreza era reduzida e vice-versa. No ano passado o 

auxílio emergencial serviu para que a potência da política social aumentasse 

muito. 

Outro estudo, do pesquisador Daniel Duque, do IBRE/FGV, aponta que a 

desigualdade deve aumentar quase 10% e que 2020 deve ser um ano perdido 

na redução das diferenças sociais. O Índice de Gini (quanto mais próximo de 1, 

pior é a distribuição de renda) estava em 0,494 em novembro passado. Sem o 

auxílio, o indicador iria a 0,542 nas mesmas condições daquele mês. Isso se 

daria porque a renda da população, em novembro, chegou a R$ 1.286, em média 

– patamar 5,8% maior, em termos reais, que o observado em maio, no início do 

pagamento das parcelas do benefício emergencial, segundo a Pnad-covid. 
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Duque lembra que a desigualdade tinha caído em 2019 pela primeira vez desde 

2014.  

Com o fim do auxílio, o governo começa a discutir formas de ampliação 

do Bolsa Família, mas, entre os economistas, a avaliação é de que algo já 

deveria ter sido proposto. Pressionado para retomar o pagamento do auxílio, o 

presidente Bolsonaro ironizou na semana passada a possibilidade de estender 

o benefício. “Se pagar R$ 5 mil por mês, ninguém trabalha mais”. 

 

Bolsonaro mantém até R$ 305 bi em privilégios tributários  
Folha de S. Paulo 

Apesar de o presidente Bolsonaro dizer que não pode reajustar a tabela 

do Imposto de Renda porque o país estaria quebrado, mudanças nas atuais 

regras de benefícios tributários poderiam mais do que compensar a medida. 

O ministro Paulo Guedes calcula que seriam necessários R$ 36 bilhões 

para corrigir a tabela do Imposto de Renda e ainda ampliar a isenção para quem 

recebe até R$ 3.000 por mês (hoje, o limite é de R$ 2.379,97).  Em comparação, 

o país concederá em 2021 mais de oito vezes o valor citado por Guedes por 

meio de benefícios tributários a pessoas e empresas em programas vistos por 

representantes de auditores-fiscais como não justificados. 

Levantamento da Unafisco aponta que os privilégios tributários serão de 

R$ 305 bilhões em 2021. A entidade considera como privilégios os gastos 

tributários concedidos a um grupo de contribuintes, sem que haja uma 

contrapartida clara para estimular o desenvolvimento econômico sustentável 

sem elevar a concentração de renda ou diminuir as desigualdades. Entre os 

maiores privilégios elencados pela entidade estão os lucros e dividendos, que 

não são tributados no Brasil. Uma cobrança de até 27,5% sobre a distribuição 

dos resultados de empresas a seus acionistas poderia gerar quase R$ 60 bilhões 

em 2021, estima a Unafisco (já considerando uma sonegação de 27%, usado 

nas estimativas). 

Outra medida  é o imposto sobre grandes fortunas. Uma alíquota de 4,8% 

sobre patrimônios acima de R$ 53,47 milhões arrecadaria mais de R$ 50 bilhões 

em um ano, nas contas da entidade. Integram a lista itens como programas de 

parcelamentos especiais, auxílio para exportação da produção rural, Zona 
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Franca de Manaus e Sudene. Outros pontos da lista são vistos como privilégios 

parciais, pois a Unafisco interpreta que eles atendem uma parcela da população, 

mas demandam ajustes para quem realmente precisa. Enquadram-se nesse 

caso o Simples Nacional, a desoneração da cesta básica e os benefícios 

tributários para medicamentos. 

O presidente não tem liderado debates sobre a revisão dos benefícios. 

Para Silva, Bolsonaro tem ido na direção contrária e ampliado os gastos 

tributários com medidas a setores específicos. Exemplos foram o corte do 

imposto de importação sobre armas e videogames.  

Na equipe econômica, a revisão dos gastos tributários continua como uma 

das metas de Guedes. Há alguns meses, ele solicitou a sua equipe um estudo 

aprofundado sobre o impacto gerado por um programa de redução dos 

benefícios em impostos concedidos pela União. 

O time atualmente estuda diferentes dimensões de impacto dos gastos 

tributários, principalmente no nível de atividade econômica, no nível de emprego 

e na arrecadação. Para isso, são analisados dados de arrecadação e gasto por 

setores, regiões e tipo de programa. 

Guedes prometera apresentar uma proposta ainda em 2020 para a 

redução de subsídios e gastos tributários. Antes disso, o governo havia enviado 

um projeto de lei ao Congresso para fundir PIS e Cofins na nova CBS 

(Contribuição sobre Bens e Serviços), o que eliminaria diferentes regimes 

especiais de tributação. Mas, a proposta continua parada. A revisão dos 

benefícios é recomendada por analistas e entidades como a OCDE, que afirma 

haver muito espaço para rever incentivos tributários e defende uma 

reestruturação do sistema de impostos do país. 

 

A velocidade da recuperação da indústria 
Broadcast 

A recuperação da indústria nacional nos últimos meses tem sido rápida e 

persistente. Em novembro, a produção cresceu 1,2% na comparação com o mês 

anterior, de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). Depois da queda de 27,1% em março e abril, 
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quando o isolamento social fez a indústria chegar ao ponto mais baixo do ano, a 

produção cresceu nos sete meses seguintes e acumulou alta de 40,7%. 

Trata-se de uma boa recuperação, embora sobre uma base menor por 

causa da pandemia. Mas é mais do que suficiente para compensar as perdas 

dos meses iniciais da pandemia. Assim, em novembro, a produção industrial 

estava 2,6% acima da de fevereiro. 

A expansão observada até agora, no entanto, ainda não basta para que a 

indústria volte aos níveis de 2019. No acumulado dos 11 primeiros meses de 

2020, o resultado é 5,5% menor do que o do ano anterior. No acumulado de 12 

meses até novembro, a queda é de 5,2%. O resultado de novembro deixa a 

produção 13,9% abaixo do recorde alcançado em maio de 2011. 

Os dados mostram que o setor de veículos automotores, reboques e 

carrocerias continua sendo o de maior influência na indústria. Em novembro, o 

setor cresceu 11,1% sobre outubro. Estatísticas da Anfavea, baseadas em 

registros de produção e vendas das empresas filiadas e com periodicidade 

diferente do IBGE, mostram números menos brilhantes. Em outubro, segundo a 

Anfavea, a produção de veículos foi 7,4% maior do que a de setembro; em 

novembro, o aumento foi de 0,7%; e, em dezembro, houve redução de 12,1%. O 

resultado acumulado de 2020 foi uma queda de 31,6% na produção de veículos 

automotores (de 2,01 milhões de unidades). O setor espera crescimento de 15% 

das vendas em 2021. 

Para a indústria em geral, como observou o gerente da Coordenação de 

Indústria do IBGE, André Macedo, as medidas emergenciais do governo 

impulsionaram a expansão. No início de 2021 será necessário observar o efeito 

sobre a demanda doméstica do fim do pagamento do auxílio emergencial e da 

existência de 14 milhões de trabalhadores desocupados. 

 

União de operadoras de Saúde: Hapvida e Notredame 
O Estado de S. Paulo 

Maior operadora de plano de saúde do Nordeste, a cearense Hapvida está 

em negociação para se unir ao Grupo Notredame Intermédica (GNDI), com 

potencial de criar uma empresa do setor de saúde de R$ 120 bilhões de valor de 

mercado – se considerada a forte alta das ações das empresas ontem. A 
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companhia fruto da fusão será uma gigante, formada por 300 clínicas e 70 

hospitais e passará a ter 8,3 milhões de usuários de convênio médico e mais de 

5,2 milhões de beneficiários de plano dental, com abrangência nacional. 

As conversas sobre uma possível união são antigas: começaram no início 

dos anos 2000 entre os fundadores das empresas, Cândido Pinheiro, da 

Hapvida, e Paulo Barbanti, do GNDI, mas não chegaram a prosperar. Em 2014, 

o GNDI passou a ser controlado pelo fundo de private equity Bain Capital e as 

tratativas com a Hapvida esfriaram. As conversas se aqueceram em 2020, 

quando voltaram a discutir a operação. Foi só no fim de 2020, depois que a Bain 

Capital vendeu mais uma fatia do GNDI por meio de uma oferta de ações, que 

as conversas retornaram. A Bain possui hoje 10% do capital da operadora, 

porcentual que passará a ser de 5% com a fusão. 

Um dos pontos que estão por trás do racional do negócio é que as 

empresas têm baixa sobreposição de suas operações. A Hapvida possui 

concentração do negócio na região Norte e Nordeste, enquanto a Notredame 

tem forte presença no Sudeste, em especial São Paulo. Esse, inclusive é um dos 

principais argumentos que serão utilizados junto aos reguladores. Além do Cade, 

o negócio precisa passar pelo crivo da ANS. Um dos ganhos com a união das 

empresas seria levar a operação a uma escala nacional para o atendimento da 

clientela corporativa. 

A operação proposta pela Hapvida ao Conselho de Administração do 

GNDI será feita por meio de uma troca acionária. Com isso, segundo informou a 

empresa em fato relevante enviado ao mercado na tarde de ontem, se a oferta 

for efetivada, os acionistas da Hapvida deterão 53,1% da nova empresa, 

enquanto os acionistas da Notredame ficarão com os 46,9% restantes. Para essa 

troca de ações, a Hapvida explicou que utilizará como base uma média do valor 

da ação da Notredame em um período de 20 dias em dezembro e acrescentará, 

ao final, um prêmio de 10%. 

A proposta inclui manter o presidente da Notredame, Irlau Machado Filho, 

em uma posição estratégica, conforme disse a empresa. A família Pinheiro, que 

controla a Hapvida com 70,7% das ações, passará, na nova empresa, a 37,5%. 

Essa foi, aliás, uma das questões que levaram um tempo para serem resolvidas, 
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comentou uma fonte, já que, com a operação, a família deixará de deter o 

controle para ser um acionista de referência. 

A operação foi elogiada por analistas do setor, que viram ganho para as 

empresas. A ação da Hapvida encerrou o pregão de sexta-feira com alta de 17%, 

e a do GNDI com valorização de 26%. O próximo passo para o negócio será a 

aprovação pelo Conselho do GNDI. Vencida essa fase, ambas empresas 

convocarão assembleias, para os acionistas darem o sinal verde. Após isso é 

que a transação será encaminhada para o aval dos reguladores. Para a Hapvida 

estão trabalhando como assessores financeiros o BTG Pactual e o Itaú BBA. Até 

o momento, o GNDI, que possui controle pulverizado, não tem um assessor.  

 

O que os CEOs aprenderam com a pandemia e o que esperam 
de 2021 
O Estado de S. Paulo 

A pandemia trouxe desafios e aprendizados para os presidentes de 

grandes empresas, que tiveram pouco tempo em 2020 para se adaptar a uma 

nova economia e promover transformações que demorariam meses para sair do 

papel. Diante do cenário adverso bancos, serviços e comércio fizeram uma 

digitalização inédita no País, quebraram resistências e passaram a liderar 

milhares de funcionários remotamente. Em depoimentos CEOs de grandes 

empresas contam que práticas como o home office e o comércio eletrônico 

vieram para ficar. Para 2021, os executivos trabalham com um cenário de 

incerteza, já que não há como saber quando a população estará vacinada. Entre 

as palavras que mais apareceram nas conversas dos executivos estão cliente e 

sustentabilidade.  

Sem saber quando a população estará vacinada, eles terão de se adequar 

às circunstâncias. “Nesse sentido, o banco trabalha com um cenário que vai se 

ajustando de acordo com os avanços na erradicação da pandemia e seus efeitos 

na economia. 2020 veio sem manual de instrução; 2021 será um ano diferente, 

com as coisas se ajeitando gradualmente”, diz o presidente do Bradesco, Octavio 

de Lazari Jr. Para o executivo, o desafio neste ano será consolidar as mudanças 

e recuperar os prejuízos. 
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A principal palavra citada pelos executivos para definir os aprendizados 

de 2020, os desafios e as tendências para 2021 é “cliente”. “Na prática, significa 

continuar avançando com os temas prioritários do banco, que incluem a 

centralidade no cliente, a digitalização e uma ampla agenda de ganhos de 

eficiência”, diz Candido Bracher, presidente do Itaú. 

Digitalização é outro termo usado pelos executivos quando questionados 

sobre aprendizados e tendências. Num ano em que a população teve de se 

isolar, a digitalização foi a solução tanto para quem ficou em casa como para as 

empresas que tiveram de fechar lojas. O avanço alcançado em alguns meses 

não teria ocorrido tão rapidamente em tempos normais. 

Os bancos digitais se expandiram diante de clientes que perderam o medo 

do mundo online para fazer transações. O mesmo ocorreu com o varejo, cujas 

operações digitais cresceram como nunca.  O coronavírus também acelerou 

processos que vinham ganhando espaço, como o home office e a 

sustentabilidade. Esses conceitos foram apontados pelos executivos como 

práticas que serão mantidas mesmo ao fim da crise. No caso da 

sustentabilidade, o assunto deixou de ser um diferencial para se tornar uma 

exigência do mercado e dos investidores.  

 

Brasil deve ter recorde de fusões e aquisições 
Broadcast 

As transações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) devem 

ter atingido um patamar recorde em 2020. O número de operações de janeiro a 

novembro somou 909, segundo relatório da consultoria PwC. Com os negócios 

anunciados em dezembro, o patamar deve superar o último recorde de 912 

operações no ano, registrado em 2019. O setor de TI responde por quase 40% 

do volume no ano, com 349 operações. A grande transação foi a aquisição da 

Linx pela empresa de meios de pagamento Stone, um negócio de R$ 6,8 bilhões. 

A Oi também foi uma das principais responsáveis por movimentar o mercado, 

com o seu “saldão” de data centers (R$ 325 milhões), torres (R$ 1,1 bilhão) e 

redes móveis (R$ 16,5 bilhões) – este último ativo arrematado pelo consórcio 

das rivais Vivo, Claro e TIM. 
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Após TI, os principais setores são os de serviços auxiliares e saúde. Em 

2020, as transações envolvendo investidores nacionais corresponderam a 76% 

das aquisições e compras minoritárias, uma máxima histórica para o período. 

Privatizações e concessões representaram 20 transações no período acumulado 

de 2020, 50% menor se comparado com o mesmo período de 2019. 

Capitalizados, os investidores financeiros e os fundos de private equity estavam 

presentes em 260 transações de janeiro a novembro, aumento de 29% na 

relação anual. 

 

Continuidade da vida on line 
Broadcast 

Depois da necessidade trazida pela pandemia, as empresas continuarão 

investindo na vida online. Levantamento realizado pela Innovaty Business 

Intelligence, com 1.949 empreendedores em dezembro, mostra que sete, a cada 

dez pequenas e médias empresas, pretendem ampliar sua presença online e 

priorizar os serviços de delivery em 2021. Do total, 26% já apontaram terem 

maior presença em marketplaces e aplicativos de delivery em 2020. 

A pesquisa aponta, ainda, que 25% dos empreendedores pretendem 

preservar caixa nos primeiros meses de 2021 para contornar as incertezas sobre 

as vendas até a chegada da vacina. Apenas 1% prevê redução de equipe para 

preservar o caixa. 

 

Diversificação no Mercado Financeiro 
Broadcast 

A Credit Brasil, que atua no mercado de direitos creditórios, se prepara 

para explorar novas frentes de negócios em 2021, com o lançamento de duas 

subsidiárias: a CB Partners, que vai operar com estruturação de fundos, venda 

de cotas de fundos e de debêntures, e a startup CB Consult, com a oferta de 

antecipação de recebíveis somada à inteligência de crédito. 

O grupo, que movimenta R$ 1,9 bilhão por ano em crédito, já iniciou o 

desenvolvimento de produtos para pessoas físicas, por meio da estruturação de 

veículos de crédito específicos para atender à demanda de consignado nas 
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micro, pequenas e médias empresas. Os produtos devem chegar ao mercado 

até o final do primeiro de trimestre de 2021 e, segundo o CEO do grupo, Gustavo 

Catenacci, devem elevar em 20% o volume de negócios neste ano. 

 

Inovações em Vendas 
Broadcast 

A estratégia da Lojas Americanas de fazer uma transmissão ao vivo na 

internet para acelerar as vendas na liquidação deste começo de ano deu 

resultado. Durante a “live” na noite da terça-feira, da semana passada, a marca 

registrou um aumento de mais de 160% na média de vendas e mais de 110% na 

quantidade de produtos vendidos no aplicativo, em comparação com a média do 

horário em um dia normal. Além disso, o app da marca teve um crescimento de 

mais de 62% na média de visitas durante a transmissão. 

A live de varejistas também é uma herança dos tempos de maior 

distanciamento social, necessário na pandemia. Muitas utilizaram essa mesma 

estratégia para alavancar as vendas. Os produtos mais vendidos na ação foram 

kits de xampu e condicionador, fraldas, smartwatchs, conjuntos de copos e 

smartphone. Para apresentação da live, a companhia pagou cachê para Jojo 

Todynho e Rodrigo Faro. 

 

Novos hábitos do consumidor, fintechs ampliam participação no 
mercado 
O Estado de S. Paulo 

Os novos hábitos adquiridos pela população durante o isolamento social 

aceleraram a participação dos bancos digitais no Brasil. Apesar do poder 

financeiro e da ainda alta concentração das instituições tradicionais, esses novos 

personagens estão dando cara nova ao sistema financeiro nacional, que aos 

poucos ganha mais competição.  

Um levantamento do UBS Evidence Lab mostra que em 2020, pela 

primeira vez, a parcela de downloads de aplicativos dos novos players 

ultrapassou a de instituições tradicionais. Em 2019, a participação dos maiores 
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bancos era de 52% e dos novos, 48%. No ano passado, essa posição se 

inverteu, com os bancos digitais alcançando uma fatia de 52%. 

O movimento tem sido tão intenso que, na Neon, o hábito digital da 

população antecipou, no mínimo, em três anos a escalada de crescimento. Entre 

março e agora, a empresa cresceu três vezes em receita e número de clientes 

(hoje, somam 12 milhões).  

Uma das estratégias dos bancos para manter o crescimento em 2021 será 

ampliar a oferta de produtos e tentar fidelizar os clientes, diz Cláudio Sertório da 

KPMG. Ele explica que, os mais jovens têm contas em mais de dois bancos 

digitais ao mesmo tempo e podem desativá-las, dependendo da experiência 

positiva ou negativa. 

Para atender a demanda, o banco Inter quer ampliar o conceito de 

marketplace dentro do banco, com oferta de produtos financeiros e não 

financeiros. Hoje, o cliente do Inter pode adquirir na plataforma produtos da Via 

Varejo, Casas Bahia e Magazine Luiza, entre outros. Os clientes têm cashback  

nas compras e também podem ter acesso a crédito, diz a diretora financeira do 

banco, Helena Lopes Caldeira. Com 8 milhões de clientes, a instituição dobrou 

o número de contas desde 2019 e espera alcançar 15 milhões ao final de 2021.  

Essa diversificação é vista como essencial pela maioria dos bancos 

digitais para convencer os clientes a continuarem ativos. Boa parte dos 

correntistas que buscam essas instituições querem menos burocracia e, 

sobretudo, fugir das tarifas bancárias.  

Em estudo publicado em meados de 2020, a consultoria Mckinsey 

destaca que uma potencial consequência da atual pandemia é a universalização 

do acesso a canais digitais bancários.  A popularização de pagamentos por 

meios eletrônicos deve reduzir a circulação de dinheiro físico na sociedade 

brasileira, tendência já verificada em outros países. 

Segundo Sertório, da KPMG, para continuarem crescendo os bancos 

digitais precisam alimentar cada vez mais a sensação de novidade e inovação. 

Além da qualidade dos serviços em alta, eles também terão de contar com 

capacidade financeira para o lançamento de novos produtos. Na área de crédito, 

essencial e uma grande carência no País, há a necessidade de ter um balanço 

que sustente possíveis perdas decorrentes da inadimplência, diz Sertório. 
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Outra armadilha da qual os bancos precisam escapar é a do próprio 

crescimento. Essas instituições nascem pequenas, mas, para crescer, terão de 

investir em marcas e marketing e podem aumentar demais a estrutura a ponto 

de ficar muito custosa, dizem especialistas. 

Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho
Fone: (85) 3444.2900
www.sedet.ce.gov.br



 

 

 

 

 

 

INDICADORES MENSAIS SELECIONADOS - JANEIRO A NOVEMBRO 2020 

 

Elaboração: CAPEF – Gerência de Investimentos 

 

MERCADOS E ÍNDICES  
DADOS SELECIONADOS 

 

 
DADOS DEMOGRÁFICOS 

  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Área Km2 148.894 - 8.510.295    
População 9.187.103 57.374.243 211.755.692   
Dens demográfica hab/km2 56,76    22,43    

INDICADORES SOCIAS 
  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Índice de GINI: 0,6193 0,6277 0,6086   
Renda domiciliar per capita R$                   942,00 -  2.398,00   
Expectativa da Vida 74,1    76,7 2017 
IDH 0,68  - 0,765 2010 

DADOS ECONÔMICOS 
  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
PIB        R$ 156,1 BI - R$ 6,90 TRI 2020 
Saldo da Balança Comercial        
(Em Mi US$) -503  51.036,2 Jan-Nov/2020 

Volume de Crédito R$ Tri      3,954  Nov/2020 
MERCADO DE TRABALHO 

  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Contratações 39.670 203.081 1.532.189 Jan-Nov/2020 
Demissões 23.242 131.202 1.117.633 Jan-Nov/2020 
Saldo de Empregos Gerados 16.428    71.879    414.556 Jan-Nov/2020 
     
Desocupação (%) 14,1 17,9 14,6 3 TRI 2020 
Nível de Ocupação (%) 40,7 38,9 47,1 3 TRI 2020 
     
População em Idade de Trabalhar              7.356 (100%) 46.516 (100%)   
    Força de Trabalho (mil) 4.142 (56%) 22.020 (47%) - 3 TRI 2020 
       Ocupada (mil)                3.675      18.078 - 3 TRI 2020 
       Desocupada (mil)                   467        3.942 - 3 TRI 2020 
   Fora da Força de Trabalho (mil) 3.213 (44%) 24.496 (53%) - 3 TRI 2020 

Abertura/Fechamento de Empresas - Jan-Out 2020 
  CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Abertura 73.880 - - 2020 
Fechamento 22.788     2020 
Saldo 51.082 - - 2020 

          BOLSAS, MOEDAS E COMMODITIES  
 29/12/2020 Há 30 dias Há 365 dias  
Ibovespa (em pontos ) 119.445    
Dólar (R$)  5,25 5,34 4,02  
Euro (R$)  6,41 6,39 4,50  
Petróleo-WTI (R$) 48,00 45,34 61,06  
                             INFLAÇÃO  
Meta do Brasil 2020 4,00    
IPCA Brasil em 11/2020 
Acumulado no Ano 3,13    
IPCA RMF em 11/2020    
Acumulado no Ano 4,23    

Elaboração Sedet. 
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