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Confiança do
Consumidor FGV

Movimento do Comércio

Novembro 2021 74,9

Out 21 / Out 20 1,0%

Desemprego

Rendimento Médio

SERASA EXPERIAN

PNAD Contínua

Jul-Ago-Set 2021 12,6%

Jul-Ago-Set 2021 R$ 2. 459,00

Massa Salarial

Consumo Energia
Elétrica Comercial

Jul-Ago-Set R$ 223.549 milhões

Setembro 2021 7.278 GWh

Varejo (PMC)

Inflação

Setembro 2021 -5,5%
Acumulado 2021 3,8%

Outubro 2021 10,30%

Vale a pena observar

A Fundação Getúlio Vargas em parceria com o Instituto KOF de
Zurique, desenvolvem dois indicadores que avaliam a saúde
econômica Global: o Barômetro Coincidente e o Antecedente da
Economia Global. O primeiro recuou 2,1 pontos em Outubro ante
Setembro atingindo 106,6 pontos. O segundo caiu para 96,6
pontos, significando uma queda de 2,8 pontos no mesmo período.
Estes números refletem preocupação com as dificuldades da
retomada econômica pós pandêmica. O Barômetro Coincidente
avalia a situação atual da economia no mundo, enquanto que o
Antecedente, antecipa entre 3 e 6 meses os ciclos econômicos.

A Go Ad Media em colaboração com o UOL e com a ABA –
Associação Brasileira de Anunciantes realizou um pesquisa que
procurou interpretar quais os principais desafio para o
Marketing das empresas em 2022, sendo os mais relevantes:
• A absorção da bandeira ESG nas empresas funcionará cada
vez mais como um propulsor de inovação e transformação,
uma vez que os três pilares deverão estar integrados às
estratégias de negócios;
• A transformação digital consolida-se como um processo
cultural e não o destino final perseguido por muitas
empresas;
• Os dados serão crescentemente fundamentais na criação e
reorganização de modelos de negócios, produtos e
estratégias de publicidade;
• O CMO – Chief Marketing Officer, deverá protagonizar, em
boa parte, as discussões estratégicas das empresas;
• Os CMO´s transformam-se em CXO´s, Chief Experience
Officer, assumindo a responsabilidade da experiência do
cliente em todos os pontos de contato com a marca;
• Fortalecimento de audiências customizadas. Sai o SPAM e
entra o inbound. Capturar o consumidor não basta, sendo
preciso garantir uma boa jornada;
• É preciso garantir a representatividade de todos nos
produtos e serviços que a empresa oferece;
• Os dados deverão ser o condutor principal das decisões em
relação aos investimentos;
• As soft skills ganham notoriedade na inovação e criatividade
em conjunto com dados;
• A gameficação assume seu papel de fortalecimento da
marca, além de plataforma de venda;
• Deverão ser amplificadas as experiências híbridas (físico e
digital) e imersivas, principalmente através do uso de
realidade virtual e realidade aumentada.
• O metaverso se consolida como ambiente cada vez mais
próximo dos consumidores, que passam a transitar pelo
ambiente digital e físico quase que indistintamente;
• Saúde e Bem-estar são legados inequívocos da Pandemia e
vieram para ficar;
• As agências de publicidade reforçam cada vez mais o seu
papel de parceiras de negócios e não apenas de
comunicação das empresas.
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Destaques do Mês*
Projeção Itaú (19/11/2021)
Em 2021, o Mundo deve ter o PIB crescendo em 6,0%
enquanto o Brasil deve crescer 4,7% (era 5,0% em Outubro).

Indústria
Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física - IBGE
Em Setembro 2021, a Indústria encolheu 3,9 % em comparação
com Setembro de 2020. O crescimento acumulado em 2021 é de
+7,5%.

Taxa SELIC chegando a 9,25% a.a. (era 8,25% em Outubro) e o

As influências
negativas mais fortes
foram metalurgia com
-2,5% e produtos
alimentícios com
-1,3%,

Dólar a R$ 5,50 no final de 2021 (era R$ 5,25 em Outubro). PIB
para 2022 encolhendo 0,5% (era 0,5% em Outubro).

Banco Central – Boletim Focus (22/11/2021)
Para o ano de 2021, as previsões para o Brasil mostram-se
piores do que o mês de Setembro com previsão de
crescimento do PIB em 4,80 %, taxa Selic a 9,25 % em 12/2021
e taxa de câmbio em R$ 5,50 para US$1. Previsão do PIB para
2022 de 1,40%.

Projeção Bradesco (05/11/2021)
O PIB Brasileiro deve subir 5,2% em 2021, com a indústria

Serviços
Pesquisa Mensal de Serviços - IBGE
O indicador de serviços subiu 11,4% em Setembro de 2021
frente a Setembro de 2020. A taxa acumulada em 2021 indica
crescimento de 11,4%.

puxando esta subida com 5,4%.
A previsão de crescimento do varejo é de 3,7%. Para 2022, a
previsão de crescimento do PIB é de 0,75% (era 1,6% em
Outubro).
* As 3 projeções indicam resultados do PIB para 2021 piores do que em Outubro

O único crescimento
foi verificado em
serviços prestados às
famílias com 1,3%
totalizando o sexto
indicador positivo
seguido.

Atenção no crédito
O Serasa Experian elabora um indicador bastante interessante sobre o ambiente de
crédito no país e que leva em consideração 4 variáveis econômicas: Volume de Crédito,
Confiança do Consumidor, Condições de Crédito e Renda.
A composição destas variáveis constitui o chamado Semáforo do Crédito e permite uma
análise extremamente interessante de como anda o crédito ao consumidor no país.
Existem 3 sinalizações possíveis, a saber: vermelho, se abaixo de 90 pontos, amarelo
entre 90 e 110 e verde se acima de 110. A média foi normalizada em 100 e o desvio
padrão em 10, tendo se iniciado no ano de 2014.
O gráfico ao lado mostra os Semáforos de Novembro de 2018 a Novembro de 2021 e
permite verificar que mesmo com todos os impactos da Pandemia, seguimos bem até o
final de 2020 quando então as condições de crédito começaram a se modificar chegando
a um forte vale por volta de Abril e Maio e recuperando-se até Setembro de 2021.
O que se verifica é que, a partir daí o indicador começa novamente a empinar para baixo e deverá ser observado com cuidado no futuro próximo.
Infelizmente a tendência é de que tenhamos novas quedas à frente.
Avaliando a performance das variáveis que compõem o indicador é possível verificar que a renda praticamente não se movimentou neste período,
sendo a Confiança do Consumidor a principal vilã na queda do primeiro semestre, também sendo responsável por esta nova tendência de queda que
se inicia, conjuntamente com as condições de crédito. Atenção total a este indicador que pode avaliar impactos na cadeia de consumo, em especial
de bens duráveis e semiduráveis , cuja aquisição é fortemente amparada por crédito
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