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ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Os indicadores de atividade 
econômica brasileira, além das projeções 
de desempenho do PIB, devem começar 
a surpreender positivamente o mercado 
de forma mais consistente nos próximos 
meses e ser o gatilho para atrair um 
maior fluxo de investimento estrangeiro 
ao longo de 2020. O crescimento mais 
acelerado da economia nacional é a 
principal aposta de analistas para trazer 
de volta o investidor estrangeiro, que 
ainda não se animou com o avanço da 
reforma da Previdência nem com a 
queda da inflação e da Selic. Isso 
porque, num ambiente de taxas negativas 
de juros em muitos países desenvolvidos 
e de desaceleração forte da economia 
global, o investidor estrangeiro vai 
aplicar em ativos de países que consigam 
registrar um maior diferencial de 
crescimento do PIB. 

O Índice de Confiança da 
Construção (ICST), divulgado pelo 
Ibre/FGV, subiu de 87,1 para 87,5 
pontos, na série com ajuste sazonal, no 
mês anterior, o índice havia recuado 0,5 
ponto. Frente ao mesmo mês de 2018, na 
série sem ajuste, a alta na confiança foi 
de 5,6 pontos.  

A confiança do consumidor caiu 
0,3 ponto em outubro ante setembro, na 
série com ajuste sazonal, segundo a 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com a 
queda, a primeira após duas altas 
seguidas, o Índice de Confiança do 
Consumidor (ICC) alcançou 89,4 pontos.  

PIB e Investimentos 

A expectativa de crescimento da 
economia em 2019 passou de 0,88% 
para 0,91%, conforme o Relatório de 
Mercado Focus, divulgado pelo Banco 
Central (BC). Há quatro semanas, a 

estimativa de alta era de 0,87%. 
Para 2020, o mercado financeiro 
manteve a previsão de expansão do 
Produto Interno Bruto (PIB), em 2,0%. 
Quatro semanas atrás, estava no mesmo 
patamar. 

A aprovação da reforma da 
Previdência na Câmara dos Deputados, 
em julho, não foi suficiente para animar 
o investidor estrangeiro a retornar ao 
País. Agora, a expectativa é que o 
crescimento econômico possa atrair 
fluxos de investimentos. Ainda assim, 
não se espera uma enxurrada de 
recursos, dada a desaceleração global da 
economia. 

Um dos fatores que levaram o 
Itaú a projetar um PIB maior neste ano 
foi o saldo positivo de vagas formais nos 
últimos dois meses: 121 mil em agosto e 
157 mil em setembro. Nos dois meses 
anteriores, o número havia ficado na 
casa dos 40 mil. Se conseguir manter 
uma média de 50 mil vagas com carteira 
assinada por mês, em 2020 teremos mais 
600 mil empregos, o PIB crescendo 2%.  

A Klabin investiu R$ 845 
milhões no terceiro trimestre de 2019, 
volume 46% superior ao aportado no 
segundo trimestre, de R$ 581 milhões. O 
resultado também representa quase o 
triplo do informado um ano antes, 
quando foram aportados R$ 253 
milhões. No acumulado do ano, os 
investimentos da companhia somam 
R$1,722 bilhão, superando em 155% os 
aportes de igual período em 2018. 

Os investimentos da Usiminas no 
terceiro trimestre somaram R$ 140 
milhões, alta de 8% em relação a igual 
intervalo do ano passado. Ante o 
trimestre imediatamente anterior o 
aumento foi de 33%. Os investimentos 
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foram aplicados, principalmente, em 
manutenção das operações, segurança e 
meio ambiente. Do total, 83% foram 
direcionados à unidade de siderurgia, 
16% à mineração e 1% à unidade de 
transformação do aço. 

A Petrobras manteve a meta de 
investir entre US$ 10 bilhões e US$ 11 
bilhões em 2019, focando seus 
investimentos na área de Exploração e 
Produção.  
Nos primeiros nove meses do ano, a 
Petrobras investiu US$ 7,6 bilhões, 
sendo 79,4% em exploração e produção, 
13,4% em refino e 7,2% nos demais 
setores. 

Os investimentos da Vale devem 
ficar próximos de US$ 3,6 bilhões ao 
fim de 2019, o que significa uma 
redução em relação à projeção inicial de 
US$ 4,4 bilhões para o ano. 

Os Investimentos Diretos no País 
(IDP) somaram US$ 6,306 bilhões em 
setembro, segundo dados divulgado pelo 
Banco Central (BC). No acumulado de 
2019, o ingresso de investimentos 
estrangeiros destinados ao setor 
produtivo somou US$ 47,519 bilhões. 
No acumulado dos 12 meses até 
setembro deste ano, o saldo de 
investimento estrangeiro ficou em US$ 
70,382 bilhões, o que representa 3,85% 
do Produto Interno Bruto (PIB). 

Indústria 

A Klabin reportou lucro líquido 
de R$ 207 milhões no terceiro trimestre, 
resultado 104% superior ao informado 
um ano antes. A performance também 
representa uma expansão de 187% em 
relação ao segundo trimestre deste ano. 

A Petrobras informou a entrada 
de US$ 13,3 bilhões em seu caixa em 
2019, decorrente da venda de ativos.  Ao 
todo, a empresa projeta US$ 15,3 bilhões 
de venda de ativos, que inclui operações 
assinadas até 15 de outubro deste ano. 

A Embraer anunciou a assinatura 
de um contrato de longo prazo com a 
Azul Linhas Aéreas para gestão de 
manutenção de componentes de sua frota 
de jatos E190 e E195. O acordo inclui a 
cobertura de mais de 300 componentes 
reparáveis, além de suporte de 
engenharia a partir do seu centro de 
distribuição de peças na Flórida (EUA). 

O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (Icei) ficou estável 
em outubro, de acordo com a 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI). Em uma escala na qual valores 
acima dos 50 pontos apontam otimismo, 
o indicador oscilou de 59,4 pontos em 
setembro para 59,3 pontos em outubro. 

A Sondagem da Indústria de 
outubro sinaliza queda do Índice de 
Confiança da Indústria (ICI) em relação 
a setembro, na série com ajuste sazonal. 
O índice registrou 94,6 pontos, 
sinalizando pessimismo por parte do 
setor pela 17ª leitura seguida, desde 
junho de 2018, quando o setor passou a 
sentir os efeitos da greve dos 
caminhoneiros, segundo a FGV. 

A demanda de imóvel para as 
rendas média e alta – estimulada por 
redução de juros e pela maior oferta de 
crédito habitacional – continuou a dar o 
tom do desempenho operacional do setor 
de incorporação no terceiro trimestre. 

A produção de petróleo e gás da 
Petrobras avançou no terceiro trimestre 
baseada na curva de crescimento de 
novas plataformas, que entraram em 
produção em 2018 e 2019. A estatal 
fechou o terceiro trimestre com aumento 
de 9,3% na produção de óleo e gás, ante 
o trimestre anterior, em média, 2,878 
bilhões de barris diários de óleo 
equivalente (BOE/dia) entre julho e 
setembro, o que representa alta de 14,6% 
na comparação com igual período de 
2018. 
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Comércio 

Segundo projeções da CNC 
estima que a oferta de vagas temporárias 
par o Natal de 2019 será a maior em seis 
anos, serão contratados 91 mil 
trabalhadores temporários para atender 
ao aumento das vendas. O número e 4% 
maior do que o registrado em 2018 (87,5 
mil). O Natal é a principal data 
comemorativa do varejo e deve 
movimentar R$ 35,9 bilhões em 2019. 

O Índice de Confiança do 
Comércio (ICOM) subiu 1,2 ponto em 
outubro, passando de 97,2 pontos para 
98,4 pontos, depois de ter registrado 
queda em setembro de 1,5 ponto. Em 
médias móveis trimestrais, o índice 
avançou 1,0 ponto, terceira alta 
consecutiva, segundo a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV).  

O Índice de Estoques (IE) do 
comércio da capital paulista avançou 
1,0% na margem em outubro, atingindo 
121,5 pontos, ante os 120,4 de setembro. 
O nível é o maior desde janeiro de 2014, 
quando o indicador foi de 121,7 pontos. 
Os números foram divulgados pela 
Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomércioSP). 

Os brasileiros ficaram mais 
propensos às compras em outubro, de 
acordo com a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). Na terceira alta consecutiva, a 
Intenção de Consumo das Famílias (ICF) 
cresceu 0,2% este mês em relação a 
setembro, atingindo 93,3 pontos. Em 
relação a outubro de 2018, o indicador 
está em patamar 7,7% superior, segundo 
a pesquisa da CNC. 

O Índice de Confiança dos 
Serviços (ICS) recuou 0,4 ponto na 
passagem de setembro para outubro, 
atingindo 93,6 pontos, na série ajustada 
sazonalmente. Com o resultado, o 
indicador recua 4,6 pontos entre janeiro 

e outubro. Na comparação com outubro 
de 2018, o índice avançou 3,9 pontos. 
Segundo o Ibre/FGV. 

As vendas no comércio varejista 
registraram leve variação positiva em 
agosto de 2019. Com alta de 0,1% na 
série com ajuste sazonal, foi o terceiro 
mês consecutivo em que o setor não 
registrou queda, atingindo crescimento 
acumulado de 1,2% no ano. 

A Associação Paulista de 
Supermercados (Apas) estima que o 
aumento de vendas do setor durante a 
Black Friday deve chegar a 4,2% em 
relação ao realizado durante a data no 
ano passado. Já para o Natal, a 
expectativa é de alta nominal de 6% ante 
o mesmo período em 2018. 

As vendas do e-commerce do 
Magazine Luiza cresceram 96% no 
terceiro trimestre de 2019 e foram 
responsáveis por 48,3% das vendas 
totais da companhia no período.  

Agricultura  

O Produto Interno Bruto (PIB) 
do agronegócio registrou crescimento 
de 0,64% no ano, de acordo com 
cálculos elaborado em parceria com a 
Confederação Nacional da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA) e pelo 
Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea/Esalq/USP). 

No período entre os dois 
últimos Censos Agropecuários, o 
número de estabelecimentos com 
tratores aumentou 50%. Houve, 
também um incremento no número de 
estabelecimentos com semeadeiras, 
plantadeiras, colheitadeiras e 
adubadeiras / distribuidoras de calcário. 
É mais intenso também o uso de meios 
de transportes como caminhão, 
motocicletas e aviões. O processo de 
mecanização, de acordo com o gerente 
técnico do Censo Agropecuário, 
Antonio Carlos Florido, é crescente e 
contínuo. 
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A mecanização da lavoura 
alterou o perfil do trabalho no campo 
nos últimos 11 anos, com a redução da 
mão de obra utilizada. Entre 2006 e 
2017, o rendimento médio da cultura 
de soja, por exemplo, passou de 
2.583,67 quilos por hectare (kg/ha) 
para 3.357,66 kg/ha, uma evolução de 
30%, como mostrou o Censo 
Agropecuário 2017 divulgado pelo 
IBGE. 

Os estoques totais de etanol no 
País, na safra 2019/2020 iniciada em 1º 
de abril, atingiram 10,981 bilhões de 
litros em 15 de outubro, segundo dados 
do Ministério da Agricultura. O volume 
é apenas 1,29% menor que os 11,124 
bilhões de litros acumulados nos 
mesmos seis meses e meio da safra 
2018/2019 e 9,51% maior que o 
estocado até a quinzena anterior. 

A concentração fundiária no 
Brasil bateu recorde em 2017. Segundo 
o Censo Agropecuário, divulgado pelo 
IBGE, 1% das propriedades agrícolas 
do País ocupava quase metade da área 
rural brasileira. Juntas, elas 
concentravam 47,6% da área ocupada 
por todas as fazendas do País. 

 Mercado de Trabalho 

De acordo com os dados do 
Caged, em setembro, o País registrou 
1.341.716 contratações e 1.184.503 
demissões. Foram criados 157,2 mil 
postos de trabalho, melhor desempenho 
para o mês desde 2013, quando 211,1 
mil empregos haviam sido gerados. No 
acumulado dos nove primeiros meses de 
2019, o Brasil gerou 761.776 empregos 
formais, 6% a mais do que o mesmo 
período do ano passado. Já no 
acumulado em 12 meses até setembro, o 
país registra ganho de 548.297 empregos 
formais. 

O novo programa do Governo 
para incentivar a geração de empregos 
no País deve ter como foco jovens entre 

18 e 29 anos em busca do primeiro 
emprego e pessoas acima de 55 anos 
com dificuldade para se reinserir no 
mercado de trabalho. Para essas vagas, a 
equipe econômica avalia desonerar a 
folha de pagamento para as empresas e 
reduzir o porcentual que as companhias 
precisam depositar nas contas do FGTS 
dos trabalhadores. 

A Lei de Responsabilidade 
Previdenciária que está sendo costurada 
no Congresso prevê, entre outros pontos, 
que governadores e prefeitos poderão ser 
cobrados a apresentar estimativas de 
impacto que eventuais reajustes nos 
salários de servidores terão para seus 
regimes de Previdência. A ideia é evitar 
que gestores concedam aumentos 
generosos de olho em sua popularidade e 
deixem uma herança de gastos sem 
receitas suficientes para bancá-los no 
futuro.  

A CNC estima que a oferta de 
vagas temporárias no Natal deste ano 
será a maior em seis anos. Segundo 
projeção da entidade, serão contratados 
91 mil trabalhadores neste fim de ano 
para atender ao aumento das vendas. O 
número é 4% maior do que o registrado 
em 2018 (84,5 mil).  

A liberação de R$ 12 bilhões 
com a antecipação do saque de R$ 500 
do FGTS para todos os trabalhadores vai 
impulsionar o Natal dos brasileiros e 
ajudar a economia na largada de 2020. 

Apenas 5% dos servidores ativos 
da administração pública federal custam 
12% da folha de pagamentos da União e 
ganham um salário médio acima de R$ 
340 mil por ano. Os números fazem 
parte do mais novo diagnóstico do 
Ministério da Economia, que ficou 
pronto nos últimos dias, e serviu para 
embasar a lista de prioridades para a 
votação da segunda onda de reformas 
estruturais no Congresso, depois da 
aprovação da PEC da Previdência. 
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A Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (FIESP) divulgou a 
Pesquisa de Nível de Emprego Industrial 
referente ao mês de setembro. Nesta 
leitura, a Indústria Paulista registrou 
fechamento líquido de 1,0 mil postos de 
trabalho. Um ano antes, o setor 
observava abertura de 0,5 mil vagas. No 
acumulado de 2019, a indústria paulista 
observa fechamento líquido de 9,0 mil 
postos de trabalho. 

Sistema Financeiro 

Segundo a Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic) da CNC, a proporção 
de famílias endividadas caiu de 65,1% 
em setembro para 64,7% em outubro – 
sendo superior a de outubro do ano 
passado (60,7%). Isso porque há pouco 
espaço no orçamento familiar para 
contrair novas dívidas. 

O Comitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central decidiu, por 
unanimidade, reduzir a Selic (a taxa 
básica da economia) de 5,50% para 
5,00% ao ano. Este é o terceiro corte da 
taxa no atual ciclo, após período de 16 
meses de estabilidade.  

A Caixa Econômica Federal 
anunciou   uma redução nos juros 
cobrados em financiamentos 
imobiliários. A menor taxa de juros 
cobrada pela Caixa passará de 7,50% 
mais a Taxa Referencial (TR) para 
6,75% mais TR. A maior taxa vai de 
9,50% mais TR para 8,50% mais TR.  

O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) aprovou a antecipação para a 
União de mais R$ 4,6 bilhões, referentes 
ao lucro líquido parcial deste ano. A 
deliberação foi aprovada pelo Conselho 
de Administração da Instituição. 

A Caixa Econômica Federal 
liberou mais de R$ 16,9 bilhões do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) para cerca de 40,3 milhões de 

trabalhadores. A instituição já atendeu 
cerca de 42% dos 96 milhões de 
trabalhadores contemplados e liberou 
42% dos R$ 40 bilhões previstos, de 
acordo com balanço divulgado pela 
Caixa. 

O saldo de recursos livres no 
sistema bancário registrou alta de 13,1% 
em relação ao mesmo período do ano 
passado. As carteiras de pessoas física e 
jurídica cresceram 16,3% e 9,3%, 
respectivamente, de acordo com dados 
divulgados pelo Banco Central. Na 
mesma linha, o estoque total do sistema 
financeiro nacional avançou 5,8%, 
acelerando em relação a agosto (+5,2%). 

O saldo do crédito ampliado ao 
setor não financeiro subiu 1,3% em 
setembro ante agosto, para R$ 10,039 
trilhões. O montante equivale a 142,2% 
do Produto Interno Bruto (PIB) do 
Brasil. 

O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) liberou R$ 38,032 bilhões no 
período de janeiro a setembro, queda 
nominal (sem descontar a inflação) de 
13% ante igual período de 2018. Em 
termos reais, o tombo foi de 15,8%, 
levando o banco de fomento ao tamanho 
que tinha na década de 1990. Em valores 
constantes, os desembolsos acumulados 
em 2019 até setembro registraram o 
menor valor desde 1999, quando foram 
liberados R$ 38,085 bilhões. 

 Inflação 

 O Índice Geral de Preços - 
Mercado (IGP-M) registrou alta de 
0,68% em outubro, após ter registrado 
queda de 0,01% em setembro. No 
mesmo mês de 2018, o índice havia 
subido em 0,89%. Com este resultado, o 
saldo acumulado em 12 meses 
desacelera de 3,37% em setembro para 
3,15% nesta leitura, enquanto a variação 
acumulada em 2019 fica em 4,79%. 
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O Relatório de Mercado Focus, 
divulgado pelo Banco Central, mostra 
que a mediana para o IPCA este ano 
passou de alta de 3,26% para elevação 
de 3,29%. Há um mês, estava em 3,43%. 
A projeção para o índice em 2020 foi de 
3,66% para 3,60%. Quatro semanas 
atrás, registrava 3,79%. 

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) informou 
que o IPCA de setembro apresentou 
deflação de 0,04%. No ano até setembro, 
a taxa acumulada é positiva em 2,63%. 

Os consumidores brasileiros 
podem ter de pagar o valor recorde de 
R$ 20,64 bilhões nas contas de luz em 
2020, para bancar ações e subsídios 
concedidos pelo governo relacionados ao 
setor elétrico, como os de incentivo ao 
uso de energia eólica e solar.  

A Petrobras reduziu hoje o preço 
do diesel em R$ 0,0348, primeira 
alteração no preço desde 19 de setembro. 
O porcentual da queda para o 
consumidor vai depender do polo do 
abastecimento. 

A mediana das projeções do IGP-
M de 2019 passou de 5,21% para 5,34%. 
Há um mês, estava em 5,09%. No caso 
de 2020, o IGP-M projetado foi de alta 
de 4,02% para 4,11%, ante 4,06% de 
quatro semanas antes, segundo o 
relatório Focus do BC. 

O reajuste do gás de cozinha 
deve ter impacto de 0,02 ponto 
porcentual sobre o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
considerando um repasse de no máximo 
40% para o consumidor. 

O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) 
registrou alta de 0,09% em outubro, após 
ter avançado à mesma taxa de 0,09% em 
setembro. O índice acumulou um 
aumento de 2,69% no ano. Nos 12 meses 
encerrados em outubro, o indicador ficou 
em 2,72%. 

Setor Público 

A arrecadação tributária federal, 
em setembro registrou R$ 113,9 bilhões 
foi inferior à mediana das expectativas 
dos agentes privados e a terceira pior em 
2019, superando apenas, a preços 
correntes, as de março e de maio. 
Comparativamente a agosto, quando 
foram arrecadados quase R$ 120 bilhões, 
houve queda real de quase 5%. 

De acordo com os números 
divulgados pelo Tesouro Nacional, a 
Dívida Pública Mobiliária Federal 
Interna (DPMFi) registrou alta de 2,04% 
no mês em agosto, atingindo R$ 3,993 
trilhões. Já a Dívida Federal Externa 
somou R$ 162,49 bilhões (US$ 39,02 
bilhões), o que representa elevação de 
1% ante agosto. 

 Corroborando, a parcela da 
Dívida Pública Federal (DPF) a vencer 
em 12 meses aumentou de 18,26% em 
agosto para 19,73% em setembro. O 
prazo médio da dívida caiu de 4,12 anos 
em agosto para 4,06 anos em setembro. 

O caixa do Governo central 
registrou um déficit primário de R$ 
20,372 bilhões em setembro, o melhor 
desempenho para o mês desde 2015 na 
série histórica, que tem início em 1997. 
O resultado reúne as contas do Tesouro 
Nacional, Previdência Social e Banco 
Central. Em setembro de 2018, o 
resultado havia sido negativo em R$ 
23,026 bilhões. De janeiro a setembro, o 
resultado primário foi de déficit de R$ 
72,469 bilhões, também o melhor 
desempenho para o período desde 2015. 
Em igual período do ano passado, esse 
mesmo resultado era negativo em R$ 
81,765 bilhões. Em 12 meses apresenta 
um déficit de R$ 111,8 bilhões - 
equivalente a 1,57% do PIB. Para este 
ano, a meta fiscal admite um déficit de 
até R$ 139 bilhões nas contas do 
Governo Central. 
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O presidente Jair Bolsonaro 
assinou uma medida provisória que dá 
até 70% de desconto no total das dívidas 
tributárias de difícil recuperação. 
Assinada em uma cerimônia no Palácio 
do Planalto. A MP foi batizada de “MP 
do Contribuinte Legal”. 

O Ministério do Turismo 
anunciou a liberação de uma linha de 
crédito de R$ 200 milhões para 
pequenos e médios empresários do ramo 
turístico de regiões do Nordeste 
atingidas pelo vazamento de óleo. 
Segundo a pasta, o recurso virá do 
Fundo Geral do Turismo (Fungetur), por 
meio de agentes financeiros da linha de 
crédito, com condições diferenciadas de 
prazos e custos. 

O presidente Jair Bolsonaro 
informou que irá tratar de uma possível 
cooperação na área de armamentos com 
os Emirados Árabes. Segundo 
integrantes do Itamaraty, além das 
conversas relativas à venda de armas, o 
Governo deve assinar um acordo sobre 
proteção mútua de informações 
militares. 

O Governo federal se 
comprometeu a pagar à Petrobras os 
US$ 9 bilhões referentes à revisão do 
contrato da cessão onerosa mesmo que o 
leilão marcado para 6 de novembro 
fracasse, segundo informou a estatal. O 
valor do ressarcimento será atualizado 
pela taxa Selic até sua efetiva quitação. 

A Comissão Especial da Câmara 
dos Deputados que analisa a reforma da 
Previdência dos militares concluiu em 
29 de outubro, a votação do projeto de 
lei que altera as regras de aposentadoria 
dos integrantes das Forças Armadas, 
policiais militares e bombeiros. O texto 
ainda trata da reestruturação da carreira 
militar. 

O Governo estuda uma proposta 
que amplia, para dez anos, o tempo 
mínimo de trabalho que um servidor 

público precisa ter no cargo para garantir 
a estabilidade de emprego. A regra só 
valeria para novos concursados. 

Créditos do Banco Central 
passíveis de inscrição e cobrança como 
dívida ativa poderão ser parcelados e 
reparcelados em até 30 meses. O 
parcelamento está autorizado na Portaria 
105.123, do Banco Central, publicada no 
Diário Oficial da União. 

Setor Externo  

A balança comercial brasileira 
registrou déficit de US$ 217,922 milhões 
na terceira semana de outubro, o valor 
foi alcançado com exportações de US$ 
3,798 bilhões e importações de US$ 
4,015 bilhões. Em outubro, o superávit 
acumulado é de US$ 507,42 milhões. Já 
no total do ano, o superávit é de US$ 
34,125 bilhões.  

Após a vitória do peronista 
Alberto Fernández na eleição 
presidencial na Argentina, o índice 
Merval mostra uma alta em torno de 6%. 
O Banco Central da República Argentina 
(BCRA) alterou os controles cambiais 
ainda mais rigorosos, limitando as 
compras de dólares a US$ 200 por mês. 

O Brasil assinou no dia 27 um 
acordo de assistência mútua em matéria 
aduaneira com os Emirados Árabes 
Unidos. O objetivo do acordo, segundo o 
Governo, é “prestar assistência mútua na 
prevenção, combate e investigação de 
infrações aduaneiras, para garantir 
segurança e fluidez do comércio entre os 
dois países”. 

O peronista Alberto Fernández 
foi eleito neste domingo, 27, presidente 
da Argentina, tendo como vice Cristina 
Kirchner, mentora da chapa que devolve 
o poder à esquerda, após quatro anos. 

A projeção para a balança 
comercial brasileira em 2019, segundo a 
pesquisa Focus realizada pelo Banco 
Central (BC), reduz o superávit 
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comercial de US$ 48,85 bilhões para 
US$ 47,50 bilhões. Um mês atrás, a 
previsão era de US$ 51,71bilhões. Para 
2020, a estimativa de superávit passou 
de US$ 45,00 bilhões para US$ 43,00 
bilhões.  

Os Estados Unidos registraram 
um déficit comercial de US$ 70,4 
bilhões em setembro, o que indica 
desaceleração em relação ao déficit 
comercial de US$ 73,1 bilhões, no mês 
anterior. 

O vice premiê da China Hu 
Chunhua afirmou que seu País 
aumentará as importações de produtos 
industriais e agrícolas do Brasil, e que os 
dois países podem aprofundar suas 
cooperações em áreas de infraestrutura. 

O déficit fiscal dos Estados 
Unidos aumentou até 30 setembro para 
US$ 984 bilhões, uma alta de 26% em 
relação ao déficit de US$ 779 bilhões 
registrado no ano fiscal anterior, de 
acordo com o Departamento do Tesouro. 

A remessa de lucros e dividendos 
de companhias instaladas no Brasil para 
suas matrizes foi de US$ 1,365 bilhão 
em setembro. A saída líquida é inferior 
aos US$ 1,854 bilhão enviados em igual 
mês do ano passado, já descontados os 
ingressos. No acumulado do ano até 
setembro, a saída líquida de recursos via 
remessa de lucros e dividendos alcançou 
US$ 19,331 bilhões. A expectativa do 
BC é de que a remessa de lucros e 
dividendos de 2019 some US$ 26,5 
bilhões. 

Após o déficit de US$ 4,274 
bilhões em agosto, o resultado das 
transações correntes ficou negativo em 
setembro deste ano, em US$ 3,487 
bilhões. O resultado de setembro é o pior 
para o mês desde 2014, quando houve 
déficit de US$ 8,016 bilhões. No 
acumulado do ano até setembro, o rombo 
nas contas externas soma US$ 34,055 
bilhões. Já nos 12 meses até setembro 

deste ano, o saldo das transações 
correntes está negativo em US$ 37,435 
bilhões, o que representa 2,05% do 
Produto Interno Bruto (PIB). 

De acordo com o Banco Central, 
a conta de viagens internacionais voltou 
a registrar déficit em setembro. No mês 
passado, a diferença entre o que os 
brasileiros gastaram lá fora e o que os 
estrangeiros desembolsaram no Brasil 
registrou um saldo negativo de US$ 938 
milhões. Em igual mês de 2018, o déficit 
nessa conta foi de US$ 816 milhões. 

Entre 190 países, o Brasil ficou 
na 124ª posição de ranking sobre 
facilidade de fazer negócios. A nota do 
País melhorou de 58,6, da análise 
anterior, para 59,1, deste ano, segundo 
dados do Banco Mundial divulgados 
pelo relatório Doing Business 2020 nesta 
terça-feira (23). 

O Banco Central do Chile deve 
reduzir novamente a taxa básica de juros 
do País em 25 pontos-base até o final do 
ano. É o que aponta a consultoria Capital 
Economics, considerando a instabilidade 
social que o país vive neste momento. 

 

 

  

 


