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ENCONTRO MERCOSUL 

No próximo dia 11 de outubro, a 
CNC estará promovendo um encontro com 
representantes dos setores privado e público 
dos países membros do Mercosul, para 
analisar o cenário atual e temas relevantes 
do bloco econômico. 

Conforme salientou o presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, “estaremos 
cumprindo mais uma missão, no contexto 
das funções da CNC para promover a 
melhor interlocução entre o poder 
constituído e os anseios do empresariado”. 

A CI19 é promovida pelas câmaras 
e confederações do Comércio dos países 
integrantes do Mercosul. A primeira edição 
foi na Argentina, em março. Como o Brasil 
detém a Presidência Rotativa Pro-tempore 
do bloco econômico, é a vez de a CNC ser a 
promotora do evento. 

PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

Segundo a economista da Divisão 
Econômica da CNC, Catarina Carneiro, os 
últimos dados do IBGE registraram retração 
industrial de 0,3% em julho, após queda de 
0,7% em junho. A indústria de 
transformação mostrou queda de 0,5%, 
enquanto a extrativa, com alta de 6% em 
julho continuou a tendência de alta dos dois 
meses anteriores. Os bens intermediários 
tiveram queda de 0,5% e os bens de capital 
-0,3%. Bens de consumo semi e não 
duráveis aumentaram 1,4% e a categoria de 
bens de consumo duráveis cresceu 0,5%. 

 Na comparação com julho de 2018 
a taxa teve recuo de 2,5%. Ao contrário da 
análise anterior, a indústria extrativa, com 
retração de 8,8%, foi a principal influência, 
pois a indústria de transformação obteve 
recuo menos intenso, de 1,7%, mantendo a 
trajetória negativa pelo segundo mês 
consecutivo. Quando consideramos o 
mesmo período do ano anterior, os bens de 
capital aumentaram 6,6% e bens de 
consumo subiram 1,5%.  

O índice acumulado no ano até 
julho variou em -1,7%, continuando os 
resultados negativos desde março. A maior 
influência no período foi a queda de 12,1% 
na indústria extrativa, enquanto a de 
transformação caiu 0,1%. No caso da 
indústria extrativa, este foi o sexto mês com 
taxas abaixo de zero, já para a indústria de 
transformação, este foi o primeiro mês 
negativo, após duas altas consecutivas. 
Bens de capital (+1,5%) e bens de consumo 
duráveis (+1,7%) foram as categorias mais 
expressivas. 

O índice acumulado na indústria, 
nos últimos 12 meses terminados em julho, 
registrou queda de 1,3%, após redução de 
0,8% em junho. O maior impacto neste 
resultado foi o recuo de 6,3% na indústria 
extrativa. Ela continuou sua tendência 
negativa pelo sexto mês seguido, enquanto 
a de transformação recuou pelo segundo 
mês, com uma taxa de -0,6%. 

REFORMA TRIBUTÁRIA E PACTO 
FEDERATIVO 

A reforma tributária é a mais 
urgente e difícil das reformas necessárias 
para superar a crise fiscal brasileira.  O 
objetivo maior é unificar os impostos de 
consumo de caráter cumulativo sem alterar 
a carga tributária, evitando, assim, as 
distorções da folha de pagamento das 
empresas. 

O governo federal optou por 
unificar apenas os impostos federais de 
valor agregado, deixando as negociações 
federativas para o Congresso Nacional.  
Para cobrir a perda de impostos federais, o 
governo anunciou uma nova CPMF 
ampliada, a CP (Contribuição de 
Pagamentos) com alíquota de 0,2% dos 
emissores e 0,2% dos recebedores. 

O projeto da Câmara, de Bernard 
Appy, unifica cinco impostos federais, um 
estadual e outro municipal, criando um IVA 
sobre bens e serviços (IBS). O regime de 
transição é de dez anos para migração dos 
impostos e de cinquenta anos para 
acomodar as transferências da origem para 
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o destino. O comitê gestor nacional 
submete à autoridade superior a autonomia 
dos estados e municípios. 

O projeto do Senado, de Luiz 
Carlos Hauly, unifica nove impostos e 
destina o IBS para o governo estadual. 
Também está disposto a conversar sobre 
uma nova CPMF restritiva e aceita 
propostas de um IVA dual, além de manter 
o Imposto de Renda na íntegra. 

CARGA TRIBUTÁRIA 

Diz o Ministro Paulo Guedes, com 
muita propriedade, que um dos passos mais 
importantes para tirar o País da crise seria 
reduzir o ônus que pesa sobre os 
empresários e os inibem de promover os 
investimentos necessários ao crescimento. 
A partir dessa judiciosa afirmação, temos 
uma sugestão para o Ministro: comece pela 
folha de pagamentos, onde os empresários 
são onerados com duas contribuições 
absurdas: uma para o salário educação e 
outra para o Incra. Seria uma jogada 
espetacular o Ministro transferir para o 
Orçamento da União essas duas 
contribuições que nada têm a ver com as 
atividades empresariais. Aliás, poder-se-ia 
ir um pouco mais longe e decretar a 
extinção do FINEP e da CAMEX; a FINEP, 
cujas funções são também desempenhadas 
pelo IBGE e a FGV e a CAMEX, por 
absoluta desnecessidade. 

BANCO CENTRAL INDEPENDENTE 

Em meio a essa desordenada 
discussão sobre a recriação da CPMF, o 
Ministro da Economia voltou a ventilar a 
iniciativa de aprovar um projeto de lei 
conferindo autonomia e independência ao 
Banco Central. Uma desnecessidade e uma 
perda de tempo, considerando que, no 
Brasil, não há instituição mais independente 
que o Banco Central, subordinado, 
exclusivamente, ao Conselho Monetário 
Nacional, que ele secretaria e onde 
comanda suas decisões. 

MAUS POLÍTICOS 

“Passou no Congresso um pacote 
de bondades para os partidos políticos que, 
sob qualquer ponto de vista, é indecente. 

A bem da moralidade pública, o 
presidente Bolsonaro tem de vetá-lo. 

A versão aprovada pela Câmara 
ameniza punições aos partidos, anistia 
multas e dificulta a fiscalização de seus 
gastos – sem falar na obscena permissão de 
recorrer ao fundo partidário para pagar 
advogados que atuam na defesa de filiados 
acusados de corrupção. 

Com a devolução do projeto à 
Câmara, os deputados restauraram 
praticamente todas as benesses que haviam 
sido suprimidas pelos senadores e 
aprovaram o pacote, restando agora apenas 
a sanção presidencial.” 

O Estado de São Paulo – 23/9/19 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

De acordo com o Ibre/FGV, o 
Índice de Confiança do Consumidor (ICC) 
avançou de 89,2 para 89,7. O resultado 
ocorreu após alta de 1,1 ponto no mês 
anterior. Na comparação com setembro de 
2018, houve expansão de 6,1 pontos na 
série sem ajuste sazonal. 

As compras da rede de distribuição 
de aço em agosto caíram 6,8%, em relação 
ao mesmo período do ano passado para 
279,7 mil toneladas, de acordo com dados 
do Instituto Nacional dos Distribuidores de 
Aço (Inda). Em relação ao período 
imediatamente anterior, houve aumento de 
1,1%. 

A pesquisa trimestral realizada pela 
Boa Vista SCP indica que 32% das 
empresas esperam queda na inadimplência 
ainda neste ano. As que preveem aumento 
na inadimplência caiu de 30% para 20%. 

Segundo a CNseg, o mercado de 
seguros tem perspectiva de crescimento 
forte e sustentável, ante ao desafiador 
cenário econômico do País.  

PIB e Investimentos 

Após resultados mais fortes do 
comércio e de serviços, o IBC-Br (proxy 
mensal do PIB), divulgado pelo Banco 
Central registrou recuo de 0,2% 
influenciado pelo desempenho mais fraco 
da indústria. 

A Klabin se prepara para ampliar 
sua presença na região Nordeste, com a 
instalação de uma fábrica de caixas de 
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papelão ondulado em Horizonte, no Ceará. 
A primeira fase do investimento, aprovada 
pelo conselho, tem um valor estimado de 
R$48 milhões. 

O Banco Central divulgou no 
Relatório Trimestral de Inflação (RTI) as 
projeções para o PIB em 2020 e calcula 
crescimento de 1,8% da economia no 
próximo ano.  

Os Investimentos Diretos no País 
(IDP) somaram US$ 9,470 bilhões em 
agosto, segundo o Banco Central. No 
acumulado do ano até agosto, o ingresso de 
investimentos estrangeiros destinados ao 
setor produtivo somou US$ 41,213 bilhões. 
No acumulado dos 12 meses até agosto 
deste ano, o saldo de investimento 
estrangeiro ficou em US$ 71,993 bilhões, o 
que representa 3,91% do PIB. 

Em meio ao processo ainda lento de 
retomada da economia, o BC elevou a 
expectativa para o crescimento do PIB em 
2019, de 0,8% para 0,9%.  

A OCDE reduziu drasticamente, em 
apenas quatro meses, suas previsões de 
crescimento para 2019 e 2020 das três 
maiores economias da América Latina: 
Brasil, Argentina e México. A estimativa 
para o PIB brasileiro é de crescimento de 
0,8% este ano. A recuperação gradual seria 
motivada por uma queda nas taxas de juros 
reais. 

Levantamento do BNDES projeta 
investimentos de R$ 1,08 trilhão no País de 
2019 a 2022, aumento real de 2,7% em 
comparação com investimentos previstos 
no período referente a 2018 a 2021. A 
média seria de R$ 270 bilhões de aportes ao 
ano. 

Indústria 

De acordo com a Petrobras, a 
plataforma P-68 está em direção aos 
campos de Berbigão e Sururu, no pré-sal da 
Bacia de Santos. A previsão de início da 
produção é no quarto trimestre deste ano. A 
P-68 será a quarta plataforma a entrar em 
operação em 2019. Os dois campos têm 
como parceiros da Petrobras (operadora, 
com 42,5%), a Shell (25%), a Total (22,5%) 
e a Petrogal (10%).  

A CNI divulgou o Índice de 
Confiança do Empresário Industrial (ICEI), 
que permaneceu em 59,4 pontos na 
passagem de agosto para setembro. Na 
comparação com o mesmo período de 2018, 
houve alta de 6,6 pontos.  

A produção industrial cresceu em 
agosto, mas num ritmo menor que o 
verificado em julho. O índice de evolução 
da produção atingiu 51,4 pontos em agosto, 
ante 53 pontos em julho. Segundo a 
pesquisa Sondagem Industrial divulgada 
pela CNI. 

A Mineradora Morro do Ipê, 
controlada pelo fundo Mubadala e a trading 
Trafigura, assinou protocolo de intenções 
com o Governo de Minas Gerais que prevê 
investimento de R$ 200 milhões na 
expansão da produção de minério das minas 
Tico-Tico e Ipê, localizadas em Igarapé, 
Brumadinho e São Joaquim de Bicas. 

O Governo de Minas Gerais e a Sul 
Americana Metais (SAM) assinaram um 
protocolo de intenção para investimentos de 
US$ 2,1 bilhões para a construção de uma 
mina na cidade e de Grão Mogol, a 571 
quilômetros de Belo horizonte. 

Comércio 

As vendas do varejo brasileiro 
medidas pelo Índice Cielo de Varejo 
Ampliado (ICVA) registraram incremento 
real de 2,3% em agosto em comparação 
com o mesmo mês em 2018. 

O Indicador Movimento do 
Comércio, calculado pela Boa Vista, 
apontou alta de 1,40% no desempenho das 
vendas no varejo em agosto na comparação 
com julho. Em relação a igual período de 
2018, o crescimento foi de 1,20% e, no 
acumulado dos últimos 12 meses, a alta foi 
de 1,30%. 

O Indicador da Atividade do 
Comércio, medido pela Serasa Experian, 
caiu 0,90% em agosto na comparação com 
julho. Em relação ao mesmo mês de 2018, 
o resultado foi um crescimento de 1,50% na 
atividade, o pior desempenho desde maio 
de 2019 quando o indicador registrou alta 
de 4,0%. 
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A expectativa por melhora no 
consumo das famílias no segundo semestre 
deve acelerar o ritmo de abertura de novos 
estabelecimentos varejistas. Segundo a 
CNC, cerca de 8,7 mil pontos comerciais 
devem ser abertos no país até o fim do ano. 
De acordo com a pesquisa, a abertura de 
novas lojas deve ser 25% inferior ao 
número registrado em 2018 (11,7 mil). 

O Icec/CNC subiu 1,3% em 
setembro, na comparação com agosto, e 
alcançou 119,1 pontos. Esse foi o melhor 
resultado desde maio quando chegou a 
122,4. Em relação a setembro do ano 
passado, houve crescimento de 12,3%.  

 A CNC acredita que as medidas de 
estímulo ao consumo, como a liberação de 
recursos extraordinários do FGTS, as taxas 
de juros mais baixas e a inflação 
equilibrada beneficiem o comércio 
varejista.  

O índice que mede a confiança dos 
empresários do comércio voltou a cair em 
setembro, após sequência de 3 altas 
consecutivas, segundo a FGV. O ICOM 
passou de 98,7 para 97,2 pontos.  

A Intenção do Consumo das 
Famílias (ICF), apurada pela CNC, cresceu 
0,3% em relação a agosto, o segundo 
avanço consecutivo, alcançando 92,5 
pontos. Em relação a setembro de 2018, o 
indicador está em patamar de 6,4% 
superior. 

Pesquisa da CNDL e SPC com 
mais de mil empresários mostrou que a roda 
da economia começou a girar no comércio e 
no setor de serviços com um pouco mais de 
velocidade. As contratações de 
trabalhadores temporários no varejo 
brasileiro e no setor de serviços devem 
somar 103 mil vagas neste final do ano. 

Agricultura  

A safra do café deste ano, afetada 
pelas más condições climáticas, registrou 
queda de mais de 20% em relação a 2018. 
Com produção total estimada em 48,99 
milhões de sacas beneficiadas, segundo a 
Conab. Quanto à área em produção, os 
números esperados seguem inferiores aos 
do ano passado, com diminuição de 2,8% 
e alcance de 1,8 milhões de hectares. 

O PIB do agronegócio brasileiro 
avançou 0,53% no primeiro semestre de 
2019 na comparação com o mesmo 
período do ano passado, impulsionado, 
especialmente, pelos resultados da 
pecuária, segundo o Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea). 

Prestes a fazer as primeiras 
vendas de carne de frango à China, a Pif 
Paf Alimentos se programa para um novo 
ciclo de crescimento. Ajudada pela 
recuperação dos preços de frango, a 
entidade baterá recorde de faturamento em 
2019. A expectativa é que as vendas 
rendam receita bruta de R$ 2,4 bilhões 
ante R$ 1,9 bilhões em 2018. 

A Indústria Brasileira de Árvore 
(Ibá) divulgou que o segmento florestal 
deverá ampliar investimentos no Brasil. A 
entidade projeta que os aportes das 
principais empresas do ramo chegarão a 
R$ 32,6 bilhões até 2023, ante cerca de 
R$20 bilhões dos últimos quatros anos. 

Segundo o IBGE, o efetivo 
nacional de bovinos somou 213,5 milhões 
de cabeças em 2018, inferior em 1,5 
milhão em relação a 2017. 

O início da colheita de trigo no 
País mostra que o potencial produtivo no 
Rio Grande do Sul é grande e que a safra 
gaúcha deverá superar a da temporada 
2018/2019. 

Em um movimento para se 
antecipar a uma crise que pode afetar as 
exportações brasileira de carne bovina, os 
principais frigoríficos nacionais, como 
JBS, Marfrig e Minerva, estão se 
organizando para preparar campanhas 
institucionais individuais contra um 
possível boicote de países e importadores 
da commodity brasileira em meio à crise 
provocada pelas queimadas na Amazônia. 

Mercado de Trabalho 

De acordo com levantamento do 
Ipea, durante os anos de recessão 
econômica e de crise no emprego aumentou 
a proporção de lares brasileiros sem 
qualquer renda proveniente do trabalho. As 
famílias mais pobres ou simplesmente sem 
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renda de trabalho representam 52% dos 
lares brasileiros. 

A taxa de desocupação no Brasil 
alcançou 11,8% no trimestre encerrado em 
agosto, de acordo com a Pnad Contínua. 
Em igual período de 2018, a taxa de 
desemprego estava em 12,1%.  Segundo a 
pesquisa,  a taxa de informalidade alcançou 
41,4% no mercado de trabalho, patamar 
recorde da série histórica, iniciada em 2016. 
São 38,763 milhões de trabalhadores 
atuando na informalidade.  

A massa de salários em circulação 
na economia cresceu R$ 3,787 bilhões no 
período de um ano e chegou a R$ 209,893 
bilhões, alta de 1,8% no trimestre encerrado 
em agosto.  

Segundo a Secretário Especial 
Adjunto da Fazenda, Esteves Colnago, a 
equipe econômica do Governo não pretende 
lançar nenhuma iniciativa que resulte na 
chamada “desindexação” do salário mínimo 
ou do Benefício de Prestação Continuada 
(benefício pago a idosos e pessoas com 
deficiência de baixa renda). O salário 
mínimo continuará a ser corrigido pela 
inflação, a fim de assegurar seu poder de 
compra. 

Praticamente todas as vagas com 
carteira assinada geradas no País em 2019 
têm remuneração máxima de até dois 
salários mínimos - R$ 1.996 -, segundo o 
Ipea. 

Sistema Financeiro 

A Caixa Econômica Federal liberou 
o montante de R$ 200 milhões em 
financiamento imobiliário indexado ao 
IPCA em menos de um mês do lançamento 
da nova modalidade. Segundo o Banco, 
mais R$600 milhões estão na esteira de 
contratação. 

Segundo o Relatório Focus do 
Banco Central, a mediana das projeções de 
Selic no encerramento de 2019 foi revisada, 
de 5% para 4,75%, mantendo-se em 5% no 
final de 2020.  

Segundo a Peic, o percentual de 
famílias com dívidas chegou a 64,8% em 
agosto, acima dos 64,1% de julho deste ano 
e dos 60,7% de agosto do ano passado. Já 

os inadimplentes chegaram a 24,3%, taxa 
superior aos 23,9 de julho e aos 23,8% de 
agosto do ano passado. 

Os fundos imobiliários atingiram a 
marca de 1 milhão de cotistas no primeiro 
semestre de 2019, segundo a Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais (Andima). O 
número recorde representa mais que o 
dobro do número de contas ativas no 
mesmo período de 2018 (400,2 mil). 

A demanda do consumidor por 
crédito cresceu 5,40% em agosto, na 
comparação com julho, quando descontadas 
as influências sazonais entre os meses. É o 
primeiro resultado positivo após três meses 
consecutivos de queda. No acumulado de 
12 meses até agosto, o indicador elaborado 
pela Boa Vista registra alta de 4,50% na 
procura de crédito pelo consumidor e, na 
comparação com o mesmo mês de 2018, o 
avanço é de 7,20%. 

Os bancos anunciaram a criação de 
um sistema de autorregulação de crédito 
consignado, com desconto em folha de 
pagamentos, que entrará em vigor a partir 
de janeiro de 2020. O movimento, 
capitaneado pela Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) e pela Associação 
Brasileira de Bancos (ABBC), já conta com 
a adesão de 23 instituições que ofertam o 
produto. Juntas, representam 97,88% do 
volume da carteira de crédito consignado de 
bancos em todo o País. 

A ata do último encontro do Comitê 
de Política Monetária (Copom) do Banco 
Central (BC), detalha que - após cortar a 
Selic de 6,00% para 5,50% ao ano, o 
colegiado decidiu comunicar também a 
avaliação de que a consolidação do cenário 
benigno para a inflação à frente deverá 
permitir um ajuste adicional no grau de 
estímulo monetário. Ou seja, previsão de 
um novo corte na taxa básica de juros na 
próxima reunião. 

 De acordo com o Banco Central, o 
saldo do crédito ampliado ao setor não 
financeiro subiu 2,5% em agosto ante julho, 
para R$ 9,918 trilhões. O montante 
equivale a 140,9% do Produto Interno 
Bruto (PIB). 
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O crédito imobiliário com recursos 
da poupança somou R$ 6,71 bilhões em 
agosto, cifra 18,4% maior que um ano 
antes, segundo dados divulgados há pouco 
pela Associação Brasileira das Entidades de 
Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).  

A inadimplência cresceu 2,7% em 
julho em relação ao mesmo mês do ano 
passado, de acordo com o Serasa Experian. 
No total, eram 63,3 milhões de brasileiros 
com contas atrasadas e negativadas, o que 
representa 40,5% da população adulta do 
País.  

 Inflação 

A disparada no preço do petróleo, 
provocada pelos ataques a instalações de 
refinarias sauditas, deve se refletir na 
inflação medida pelo Índice Geral de 
Preços, especialmente nas leituras do mês 
de outubro, avaliou o coordenador do 
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no 
Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV). 

Os ataques a duas instalações de 
processamento de petróleo sauditas já 
provocaram abalos no mercado, com preço 
do barril disparando quase 20% na abertura 
na Ásia. 

O Copom considerou as 
expectativas de inflação para 2019 e 2020 
apuradas pela pesquisa Focus, de 3,5% e 
3,8% respectivamente, com a inflação 
esperada para este ano abaixo da meta de 
4,25%, ao passo que para 2020 a 
expectativa encontra-se próxima ao centro 
da meta (4,0%). 

O Banco Central manteve sua 
projeção de inflação para 2019 no cenário 
de mercado. Segundo o Relatório 
Trimestral de Inflação (RTI), este cenário 
indica um IPCA de 3,3% para este ano. 
Para 2020, o cenário de mercado indica que 
o IPCA ficará em 3,6%.  

De acordo com o IBGE, o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
- 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,09% em 
setembro, após ter avançado 0,08% em 
agosto. Com o resultado, o IPCA-15 
acumulou um aumento de 2,60% no ano. 
Nos 12 meses encerrados em setembro, o 
indicador ficou em 3,22%. 

Setor Público 

Governo e entidades privadas da 
indústria automotiva anunciaram a criação 
de um programa de investimento para 
fomentar o desenvolvimento de novas 
tecnologias e aumentar a competitividade 
da indústria nacional. O objetivo, nos 
próximos 5 anos, é recolher R$ 1 bilhão – o 
valor será repassado para 6 entidades, que 
ficarão responsáveis por desenvolver as 
tecnologias a serem usadas pela própria 
indústria, na produção de veículos e 
componentes mais modernos. 

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, avalia criar um órgão para ajudar o 
Governo a tomar decisões na área fiscal. O 
grupo se chamará Conselho Fiscal da 
República e funcionará de forma 
semelhante ao Conselho de Política 
Monetária (Copom). Em vez de definir os 
juros, será responsável por deliberar sobre 
as contas públicas. 

A arrecadação de impostos e 
contribuições federais somou R$ 119,951 
bilhões em agosto, um aumento real de 
5,67% na comparação com o mesmo mês 
de 2018. Em relação a julho deste ano, 
houve queda de 13,01%, o melhor resultado 
para os meses de agosto desde 2014. Entre 
janeiro e agosto deste ano, a arrecadação 
federal somou R$ 1,015 trilhão, o melhor 
desempenho para o período desde 2014. O 
montante ainda representa avanço de 2,39% 
na comparação com igual período do ano 
passado. 

De acordo com o Tesouro 
Nacional, o estoque da dívida pública 
federal (DPF) subiu 2,03% em agosto, 
atingindo R$ 4,074 trilhões - é a primeira 
vez que o endividamento ultrapassa os R$ 4 
trilhões. Em julho, o estoque estava em R$ 
3,993 trilhões. Já a Dívida Pública 
Mobiliária Federal interna (DPMFi) subiu 
1,74% e fechou o mês em R$ 3,913 
trilhões. 

O caixa do Governo central 
registrou um déficit primário de R$ 16,852 
bilhões em agosto, o melhor desempenho 
para o mês desde 2017 na série histórica, 
que tem início em 1997. Em agosto de 
2018, o resultado havia sido negativo em 
R$ 19,657 bilhões. De janeiro a agosto, o 
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resultado primário foi de déficit de R$ 
52,124 bilhões. Em igual período do ano 
passado, esse mesmo resultado era negativo 
em R$ 58,739 bilhões. Em 12 meses, o 
Governo central apresenta um déficit de R$ 
115,2 bilhões - equivalente a 1,61% do PIB. 
Para este ano, a meta fiscal admite um 
déficit de até R$ 139 bilhões nas contas do 
Governo Central. 

Com a melhora da arrecadação e 
corte nos gastos com pessoal, o Governo 
anunciou o desbloqueio de R$ 8,3 bilhões 
do Orçamento para órgãos e ministérios. No 
ano, estavam contingenciados R$ 34,2 
bilhões. 

O Rio de Janeiro corre o risco de 
ser expulso do Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF), programa do Governo federal 
que permitiu ao Estado suspender o 
pagamento de sua dívida com a União por 
três anos. O motivo para a eventual 
expulsão é que o Governo do Rio não vem 
cumprindo com as obrigações impostas 
pelo plano de socorro. 

Setor Externo 

A produção industrial da China 
registrou avanço de 4,4% em agosto deste 
ano em relação ao mesmo mês de 2018, 
crescimento menos acelerado do que os 
4,8% registrados em julho, também na 
comparação anual, segundo dados 
divulgados, pelo Escritório Nacional de 
Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do 
País. 

Em relatório divulgado pelo 
Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA) as estimativas para safra 
2019/2020 de milho e soja deste ano foram 
reduzidas. De acordo com o documento, a 
previsão para a produção de milho é de 
350,5 milhões de toneladas (queda de 0,7% 
ante estimativa de agosto), enquanto a 
estimativa para a produção de soja passou 
de 100,2 milhões para 98,9 milhões de 
toneladas.  

O vice-presidente do Federal 
Reserve (Fed), Richard Clarida, afirmou em 
entrevista à rede de notícias CNBC que a 
inflação nos EUA está começando a seguir 
rumo à meta de 2% fixada pelo Banco 
Central. 

A balança comercial brasileira 
registrou superávit de US$ 968,421 milhões 
na terceira semana de setembro. O resultado 
foi alcançado com exportações de US$ 
4,422 bilhões e importações de US$ 3,454 
bilhões. Em setembro, o superávit 
acumulado é de US$ 1,996 bilhão. Já no 
total do ano, o superávit é de US$ 33,54 
bilhões. 

Após o déficit de US$ 9,035 
bilhões em julho, o resultado das transações 
correntes ficou negativo em agosto deste 
ano, em US$ 4,274 bilhões, segundo o 
Banco Central. A balança comercial 
registrou saldo positivo de US$ 2,664 
bilhões em agosto, enquanto a conta de 
serviços ficou negativa em US$ 2,461 
bilhões. A conta de renda primária também 
ficou deficitária, em US$ 4,727 bilhões. No 
caso da conta financeira, o resultado ficou 
negativo em US$ 4,152 bilhões. 

O índice de confiança do 
consumidor nos Estados Unidos caiu de 
134,2 em agosto para 125,1 em setembro, 
segundo dados publicados pelo Conference 
Board. 

O presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, anunciou um acordo 
comercial com o Japão que abrirá o 
mercado do País asiático para cerca de US$ 
7 bilhões em produtos agrícolas 
americanos. "Tarifas japonesas serão 
reduzidas ou eliminadas para carnes bovina 
e suína, queijos, trigo, milho, vinho e outros 
produtos". 

O diretor-gerente interino do FMI 
(Fundo Monetário Internacional), David 
Lipton, afirmou que o fundo 
poderá suspender o programa de ajuda 
financeira à Argentina, Lipton afirmou que 
a suspensão se deve às incertezas políticas e 
econômicas que o país atravessa. 

O Banco Central publicou suas 
projeções para o balanço de pagamentos em 
2020. A projeção para o déficit em 
transações correntes do País no próximo 
ano é de US$ 38,9 bilhões. Já a projeção 
para o Investimento Direto no País (IDP) é 
de US$ 80 bilhões no ano, US$ 5 bilhões a 
mais que o projetado para 2019. Os dados 
constam no Relatório Trimestral de Inflação 
(RTI). 
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A siderurgia chinesa pode alcançar 
a marca de produção de 1 bilhão de 
toneladas de aço bruto ao final deste ano. 
As usinas locais vêm produzindo a ritmo 
forte, com alta de até 10%, em 
determinados meses, na comparação anual. 

A reserva de dólares do Banco 
Central da Argentina não para de cair. Em 
pouco mais de 30 dias, o montante reduziu 
de US$ 66,3 bilhões para US$50,2 bilhões. 

 

 


