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ATIVIDADE ECONÔMICA
o
o
o
o

A projeção para o crescimento do PIB em 2019
permaneceu em 0,87%;
Os especialistas do mercado financeiro
diminuíram as expectativas de crescimento do
PIB em 2020 para 2,07%;
O mercado financeiro projetou retração de 0,29%
para o crescimento da atividade industrial em
2019;
O crescimento da atividade industrial em 2020,
no entanto, aumentou para 2,75%.

o

INFLAÇÃO
o
o
o

A inflação para 2019 e 2020 ficou estimada,
respectivamente, em 3,54% e 3,82%;
A projeção da inflação sobre os preços
administrados, como água e luz, em 2019 ficou
em 4,60%;
Já a inflação esperada sobre os preços
administrados em 2020 é de 4,30%.

TAXA DE CÂMBIO E TAXA DE JUROS
o
o
o

As estimativas para a taxa de câmbio em 2019 e
2020 permaneceram, respectivamente, em
R$/US$ 3,87 e R$/US$ 3,85;
As projeções da Taxa Selic para 2019
permaneceram em 5,00%;
A Taxa Selic esperada para 2020 ficou em 5,25%.

NOTÍCIAS DO MERCADO
o

A desaceleração da economia internacional e o
marasmo da atividade local estão afetando o
ritmo de venda e compra de produtos do Brasil.
Neste ano, entre janeiro e agosto, a corrente de
comércio do país somou US$ 265,7 bilhões e
está quase 5% menor do que o observado no
mesmo período de 2018. Resultado da soma das
exportações e importações, a corrente de
comércio é considerada um importante
termômetro da atividade econômica. Se a queda
se confirmar ao longo do ano, será o primeiro

o

recuo desde 2016, quando a economia brasileira
enfrentava um quadro de recessão.
O ministro da Economia, Paulo Guedes,
adiantou os próximos passos que o governo vai
dar na direção de uma nova política fiscal e uma
nova federação. Em entrevista ao Valor, ele
disse: "Vamos desindexar, desvincular e
desobrigar todas as despesas de todos os entes
federativos. E completou: "Eu quero privatizar
todas as empresas estatais. A decisão é do
Congresso" concluindo: "Essa é a proposta". A
próxima proposta de emenda à Constituição
(PEC), depois da reforma da Previdência, será a
do pacto federativo, ainda nesse semestre.
O governo planeja aumentar o número de
navios estrangeiros no país a fim de expandir a
navegação de cabotagem – transporte de cargas
ao longo da costa brasileira. A proposta estará em
um projeto de lei a ser enviado pelo governo ao
Congresso Nacional. O projeto faz parte do
programa BR do Mar, criado para incentivar o
transporte de mercadorias por cabotagem. A
expansão da cabotagem ajudaria a reduzir a
quantidade de caminhões que fazem transporte
de carga de longa distância por rodovias.

