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ATIVIDADE ECONÔMICA
o
o

o
o

As projeções para o crescimento do PIB em 2019
caiu de 2,55% para 2,53%;
Os economistas do mercado financeiro
mantiveram as expectativas para o crescimento
do PIB em 2020 em 2,50%
A expectativa para o crescimento da atividade
industrial caiu de 3,17% para 3,04%;
As projeções para o crescimento da atividade
industrial em 2020 permaneceram em 3,00%.

INFLAÇÃO
o
o
o

o

As expectativas para inflação em 2019
permaneceram em 4,01%;
Em 2020, a inflação esperada também
permaneceu a mesma, em 4,00%;
A projeção de inflação sobre preços
administrados, como água e luz, em 2019, caiu
de 4,80% para 4,79%;
A inflação sob os preços administrados esperada
em 2020 caiu para 4,00%.

TAXA DE CÂMBIO E TAXA DE JUROS
o
o
o

As estimativas para a taxa de câmbio em 2019 e
2020 permaneceram ambas em R$/US$ 3,80;
As projeções para a Taxa Selic em 2019 caíram
de 7,13% para 7,00%;
A Taxa Selic esperada para 2020 permaneceu
8,00%.

NOTÍCIAS DO MERCADO
o

o

O dólar opera em queda nesta segunda-feira
(7), após ter fechado no menor patamar desde o
início de novembro na última sessão. O mercado
monitora as apostas de que a elevação dos juros
nos Estados Unidos será menor que o esperado,
e na expectativa do encontro entre
representantes dos EUA e China sobre a disputa
comercial. Na mínima do dia até o momento, o
dólar atingiu R$ 3,6900.

o

O principal indicador da bolsa brasileira, a B3,
fechou em alta nesta sexta-feira (4), renovando
o seu patamar recorde, após dados mais fortes
do mercado de trabalho norte-americano e
declarações do presidente do Federal Reserve
(Fed, o banco central dos Estados Unidos),
Jerome Powell. Os investidores repercutem
também as sinalizações do presidente Jair
Bolsonaro sobre a reforma da Previdência, que
propôs idade mínima de aposentadoria mais
baixa que o previsto, destaca a Reuters.
Decreto assinado pelo presidente Jair
Bolsonaro e publicado nesta terça-feira (1º) em
edição extra do "Diário Oficial da União" fixou o
salário mínimo em R$ 998 neste ano. O valor
atual é de R$ 954. Com isso, o valor ficou abaixo
da estimativa que constava do orçamento da
União, de R$ 1.006. O orçamento foi enviado em
agosto do ano passado pelo governo Michel
Temer ao Congresso.

