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O NATAL DO COMERCIO 

O varejo deverá movimentar R$ 
35,9 bilhões, alta de 4,8% no volume de 
vendas em comparação com 2018 A 
CNC calcula que as contratações de 
empregos temporários para o período 
entre os meses de setembro e novembro, 
alcancem 87,5 mil postos. 

 Para o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, a agenda de reformas 
foi um dos fatores que influíram na 
melhora do ambiente econômico. O 
Presidente da CNC observa, no entanto, 
que a reforma da previdência não 
resolverá todos os problemas. 
“Precisamos avançar em outras frentes, 
como a reforma tributária, que trará 
resultados mais imediatos que da 
previdência”.  

LULA /SÉRGIO MORO 

O sociólogo e cientista político 
Sérgio Abranches viu com naturalidade 
a liberação de Lula. “Sua condenação 
pela Justiça teve, na época, um 
simbolismo enorme para a vida política 
brasileira, embora fosse para mim o 
momento mais triste da História política 
do País”. Mas, para o cientista político, a 
ida de Sergio Moro, o juiz que condenou 
Lula, para o Governo Bolsonaro 
“deslegitimou sua própria sentença”. 

Anselmo Gois – O Globo, 9/11/19 

MERCADO DE TRABALHO 

 Meter a mão no bolso do 
desempregado foi a solução encontrada 
pelo governo para bancar os incentivos á 
criação de empregos para jovens de 18 a 
29 anos. Ninguém pode prever com 
segurança quantos empregos serão 
criados, mas o Governo sairá no lucro, 
certamente, se prevalecerem as 
condições anunciadas. Se der tudo certo 

e os contratos chegarem a 1,8 milhão em 
cinco anos, o custo dos incentivos será 
de R$ 10 bilhões, segundo o secretário 
especial de Previdência e Trabalho, 
Rogério Marinho.  

No mesmo período, a 
arrecadação de 7,5% sobre o seguro-
desemprego poderá ficar entre R$ 11 
bilhões e R$ 12 bilhões. Bom negócio, 
de toda forma, com ou sem abertura das 
vagas previstas nos cálculos oficiais. 

O Estado de São Paulo – 14/11/2019 

 

REFORMA DO ESTADO 

O Governo de Jair Bolsonaro 
encaminha ao Congresso seis conjuntos 
de medidas que, nas palavras do ministro 
Paulo Guedes, dão início a uma tardia 
reforma do Estado. "Essa transformação 
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da máquina pública - que servia a uma 
ordem politicamente fechada e agora 
precisa servir à população - busca a 
modernização", diz Guedes. 

Está previsto o envio de três 
Propostas de Emenda à Constituição; 
para o Senado, a PEC Mais Brasil, que 
Guedes chama de pacto federativo e que 
traz um novo regime fiscal; a PEC da 
emergência fiscal, que institui gatilhos 
para conter gastos públicos em caso de 
crise financeira na União, Estados e 
Municípios; e a PEC dos fundos, que 
revê 281 fundos públicos. 

Para a Câmara, seguem a PEC da 
reforma administrativa, que remodela o 
serviço público de todos os entes, e um 
projeto de lei que traz um novo modelo 
de privatizações. 

A primeira fase da reforma 
tributária do Governo, que une tributos 
federais para instituir o IVA dual, entra 
numa comissão mista, explica o 
ministro. 

Segundo Guedes, o trâmite e o 
arcabouço de cada proposta são 
resultados de um diálogo construtivo 
entre Executivo e Legislativo.  

MUDANÇA NA CONSTITUIÇÃO 

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, anunciou que estava 
propondo uma Constituinte para fazer as 
mudanças que o Congresso considerar 
necessárias. 

O fato político que ganhou 
dimensão não é uma nova Constituinte, 
por ser inviável juridicamente, mas a 
alteração da Constituição através de uma 
emenda, ou a mudança do Código de 
Processo Penal. 

A tese de Constituinte levantada 
por Alcolumbre não encontra respaldo 
na própria Constituição, que não prevê 
essa possibilidade. Depois de 
promulgada, em 1988, ela poderia ter 
sido revisada pelo Congresso cinco anos 

depois, mas não o foi. A partir daí, não 
há como mudá-la sem a utilização de 
uma proposta de emenda constitucional 
(PEC) a ser aprovada pelo Congresso. 

A convocação de uma 
Constituinte exclusiva para tratar da 
reforma política já foi proposta pelo PT 
em diversas ocasiões, nos últimos anos. 

ARGENTINA EM CRISE 

A situação no país vizinho é 
dramática: déficit público da ordem de 
6% do PIB, recessão (queda de – 3,1% 
do PIB), inflação galopante (de 55% ao 
ano) e cerca de 35% da população 
urbana está na linha da pobreza. 

O acordo com o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), que 
daria ao país vizinho acesso a cerca de 
U$$ 57 bilhões, foi considerado pelo 
presidente peronista Alberto Fernández 
como “impossível” de cumprir”.  

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Juros em queda, inflação baixa, 
maior oferta de crédito, recuperação do 
emprego, ainda que lentamente, e a 
liberação de recursos extras do FGTS, 
são fatores para que o comércio e a 
indústria de bens de consumo se 
preparem para uma retomada das vendas 
neste final de ano. Estoques mais 
enxutos nas lojas e velocidade maior de 
produção nas fábricas são o termômetro 
de que este Natal deverá ser o melhor 
para o varejo desde 2013. 

O Indicador de Nível de 
Atividade (INA) da Indústria paulista 
expandiu 0,1% em setembro, na série 
livre de influências sazonais. Em relação 
ao mesmo mês de 2018, a alta foi de 
1,6%. 

A expectativa da Associação 
Latino Americana de Aço (Alacero) é de 
que o consumo de aço na América 
Latina não deva apresentar alta neste 
ano. A estimativa é de que o consumo 
aparente alcance 66 milhões de 
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toneladas, o mesmo volume apurado em 
2016. No ano passado, as vendas de aço 
na região atingiram 67 milhões de 
toneladas. 

Divulgado pelo Ibre/FGV, o 
Índice de Confiança Empresarial (ICE) 
ficou praticamente estável, ao cair 0,1 
ponto em outubro, na série ajustada 
sazonalmente, registrando 94,0 pontos. 
Em setembro, o índice havia avançado 
0,1 ponto. Com o resultado, a média 
móvel trimestral do ICE passa de 92,9 
para 94,0 pontos. Na comparação 
interanual, houve aumento de 2,9 pontos. 

O mercado de fusões e aquisições 
no Brasil bateu recorde no acumulado de 
janeiro a setembro de 2019, com 614 
transações, ou seja, 31% superior ao 
mesmo período de 2018 e o maior 
volume acumulado dos últimos cinco 
anos, de acordo com levantamento da 
PwC Brasil. 

O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central (IBC-Br) 
avançou 0,44% em setembro ante 
agosto, na série com ajuste sazonal, 
informou há pouco a instituição. Foi a 
terceira elevação mensal consecutiva. O 
índice passou de 138,71 pontos para 
139,32 pontos de agosto para setembro. 
Este é o maior patamar para o IBC-Br 
com ajuste desde junho de 2015 (139,85 
pontos). 

O pagamento do 13º salário deve 
injetar R$ 214,6 bilhões na economia 
brasileira até dezembro deste ano, 
segundo estimativa divulgada pelo 
Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A 
quantia equivale a cerca de 3% do 
Produto Interno Bruto (PIB) do País. O 
valor representa uma alta de 1,6%, na 
comparação com o montante injetado na 
economia no ano passado (R$ 211,2 
bilhões), sem considerar a inflação. 

 

 

PIB e Investimentos 

De acordo com o Boletim Focus 
do Banco Central, a expectativa para o 
crescimento do PIB 2019 permaneceu 
em 0,92%. Em compensação, o 
crescimento esperado para 2020 subiu de 
2,0% para 2,08%. 

Segundo o Indicador Ipea /FBCF, 
o investimento avançou 1,4% em 
setembro, após queda de 1,1% no mês 
anterior. Na comparação com o mesmo 
período de 2018 houve expansão de 
5,7%. Nos últimos 12 meses acumula 
alta de 3,0%. Para 2019 a expansão 
prevista é de 3,0%. 

A previsão de crescimento do 
PIB em 2019 da Secretaria de Política 
Econômica (SPE) do Ministério da 
Economia foi elevada de 0,85% para 
0,9%. É a segunda vez consecutiva que o 
Ministério eleva a previsão de 
crescimento, após quatro cortes 
seguidos. 

Segundo o Ministro Paulo 
Guedes, o PIB brasileiro deve avançar 
entre 2% e 2,5% em 2020, mais do que o 
dobro da taxa a ser observada em 2019. 

O Bradesco revisou suas 
estimativas para crescimento do PIB de 
0,8% para 0,9% em 2019; e de 1,9% 
para 2,2% em 2020. Segundo o Banco, a 
mudança para este ano é reflexo dos 
dados correntes, que mostram uma 
recuperação moderada, mas consistente 
da atividade econômica. Para 2020, a 
revisão é compatível com a melhora 
adicional esperada para as condições 
financeiras domésticas. 

Indústria 

A produção industrial brasileira 
cresceu 0,3% em setembro, na 
comparação com agosto, puxada 
principalmente pela produção de 
veículos automotores, segundo o IBGE. 
Essa foi a segunda alta mensal seguida e 
o melhor setembro em 2 anos. O 
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resultado de agosto foi revisto para um 
avanço de 1,2%, ante leitura anterior de 
alta de 0,8%. 

De acordo com os dados 
divulgados pela Anfavea, entre janeiro e 
outubro foram vendidos no País 2,28 
milhões de veículos, o melhor 
desempenho para o período desde o ano 
de 2014, 8,7% a mais em relação aos 10 
primeiros meses de 2018. Com este 
resultado, a produção acumula expansão 
de 1,2% em doze meses. Para 2019, a 
alta é de 3,3%. 

A CNI divulgou os resultados 
dos Indicadores Industriais referentes ao 
mês de setembro. Na série ajustada 
sazonalmente, dois dos seis indicadores 
apresentaram melhora: Faturamento 
Real (+0,4%) e Massa Salarial Real 
(+0,4%). Horas Trabalhadas recuou 
0,2%, enquanto Emprego, Rendimento 
Médio Real e Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada (NUCI) 
apresentaram estabilidade. 

A Klabin, maior produtora de 
papéis para embalagem e de embalagens 
de papelão ondulado do País, acaba de 
levantar mais de R$ 7 bilhões com 
instituições financeiras nacionais e 
estrangeiras, para financiar o projeto 
Puma II. 

O Índice de Produção 
Agroindustrial Brasileira (PIMAgro) 
calculado pelo Centro de Estudo em 
Agronegócios da FGV Agro reagiu em 
setembro, depois de três meses 
consecutivos de retrações. Registrou alta 
de 1,8% em relação a setembro/2018. 
Foi o terceiro mês de variação positiva 
em 2019. 

De acordo com a ANP, a 
produção de petróleo do Brasil em 
setembro atingiu 2,927 milhões de barris 
por dia, redução de 2,1% ante agosto. 

Cerca de 9 bilhões de peças são 
confeccionadas anualmente pela 
indústria têxtil e de confecção no País, o 

que gerou mais de R$ 52,5 bilhões de 
faturamento só no ano passado. Apesar 
dos números grandiosos, em 2018, o 
setor amargou queda de 2,9% na 
produção e redução de 1,3% nas vendas. 

De acordo com a pesquisa da 
Abia, a indústria de alimentos continua 
se recuperando dos anos de crise, a um 
passo lento. No primeiro semestre deste 
ano, as vendas avançaram 1,3% na 
comparação com as de igual período do 
ano passado. Em 12 meses, encerrados 
em junho, registraram crescimento de 
1,1%. 

Durante a inauguração do Senai 
Cimatec Park - centro de inovação da 
indústria - o prefeito de Salvador, ACM 
Neto (DEM), defendeu o Sistema S, 
como imprescindível ao País. 

Em outubro, as vendas de 
máquinas agrícolas e rodoviárias no 
Brasil somaram 4,2 mil unidades, queda 
de 16,2% ante outubro/2018. Recuo de 
15% em relação a setembro, segundo a 
Anfavea. No acumulado do ano, as 
vendas internas atingiram 37,1 mil 
unidades, queda de 6,3% na comparação 
com o período entre janeiro e outubro de 
2018. 

A produção de petróleo do Brasil, 
em setembro, atingiu 2,927 milhões de 
barris por dia, redução de 2,1% ante 
agosto. A ANP registrou aumento de 
17,8% em relação ao mesmo mês de 
2018.  

Comércio 

Em setembro, o volume de 
receita do setor de serviços registrou 
incremento de 1,2%, na comparação 
com o mês anterior, segundo a 
PMS/IBGE. A CNC revisou de +0,8% 
para +1,0% sua expectativa para o 
desempenho do setor em 2019 – o 
primeiro crescimento em 5 anos. A 
Entidade espera crescimento de 1,7% no 
ano de 2020. 
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Segundo dados do IBGE, as 
vendas do comércio varejista cresceram 
0,7% em setembro, na comparação com 
o mês anterior. Móveis e 
eletrodomésticos estão entre os 
principais destaques da alta. Foi o quinto 
resultado positivo consecutivo do setor 
no ano, com ganho acumulado de 2,4% 
no período. Melhor resultado para meses 
de setembro, desde 2009 (1,1%). 

 Segundo a CNC, o varejo espera 
que o faturamento real do Natal aumente 
4,8% em relação a 2018, descontada a 
inflação. Se a previsão da CNC se 
confirmar, será o melhor desempenho 
em seis anos. 

O comércio online tem 
conquistado novos consumidores. Neste 
fim de ano, pela primeira vez, as lojas 
online empataram com as lojas de 
departamento, como local preferido 
pelos brasileiros para fazer as compras 
de Natal. Pesquisa de intenção de 
compras de Natal da CNDL/SPC Brasil 
mostra que 41% dos consumidores 
pretendem adquirir produtos em lojas 
online, o mesmo percentual de quem 
planeja consumir em lojas físicas. 

O Instituto Fecomércio/RJ revela 
que 63,4% dos fluminenses pretendem 
aproveitar a Black Friday para realizar 
compras. É o equivalente a 8,1 milhões 
pessoas. Os consumidores planejam 
gastar cerca de R$ 557, em média, nas 
promoções do dia 29, valor três vezes 
maior que o gasto no Dia dos 
Namorados. 

Impulsionado pelo Black Friday, 
o faturamento do comércio varejista de 
São Paulo deve atingir a marca dos R$68 
bilhões em novembro, um avanço de 
7,4% ante os R$ 63,3 bilhões do mesmo 
mês de 2018, estima a Fecomércio-SP. 

 

As vendas do varejo brasileiro 
medidas pelo Índice Cielo de Varejo 
Ampliado (ICVA) tiveram aumento real 
de 5,2% em outubro em comparação 
com o mesmo mês em 2018.  

Agricultura  

De acordo com a Conab a 
estimativa da safra 2019/2020 aponta 
crescimento na produção brasileira de 
grãos, em comparação à safra anterior, 
de 246,4 milhões de toneladas, 
incremento de 1,8% ou 4,3 milhões de 
toneladas, em relação a 2018/19. 

Para a área semeada, a 
expectativa é que sejam cultivados 64,1 
milhões de hectares, variação positiva de 
1,4% na comparação com a safra 
anterior. 

A estimativa nacional de cultivo 
do milho, considerando a primeira, 
segunda e terceira safras, na temporada 
2019/20, deverá apresentar redução de 
1,7%, ante 2018/19 cerca de 98,4 
milhões de toneladas. 

O Índice de Confiança do 
Agronegócio (ICAgro), calculado pela 
Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp) e pela Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB), 
registrou alta no terceiro trimestre deste 
ano. O indicador encerrou o período 
em 115,1 pontos. A escala do IC Agro 
vai de zero a 200, e 100 é o ponto 
neutro. 

Segundo a CNA e o Cepea, o 
PIB do agronegócio ficou estável no 
ano passado, com recuo de 0,01%, na 
comparação com o ano anterior. Em 
julho deste ano, o PIB do agronegócio 
teve alta de 0,38%. No acumulado do 
ano (janeiro a julho), o desempenho foi 
ligeiramente negativo, de menos 
0,85%. 

No Centro-Sul, maior região 
produtora de açúcar e álcool do País, a 
produção de cana na safra 2018/2019 



 6

registou queda de 3,90% ante 
2017/2018, a de açúcar apresentou -    
26,48%, enquanto a de etanol cresceu 
18,65%, sempre na mesma base de 
comparação. 

Os temporais que atingiram o 
Rio Grande do Sul paralisaram os 
trabalhos no campo em diversa regiões 
do Estado. Produtores de trigo, de 
algumas regiões, estão colhendo o 
cereal mais verde ou úmido que o 
desejável para não perder a produção. 
A área plantada no Estado está 
estimada em 739,4 mil hectares. 

A produção de ovos de galinha 
totalizou 956,62 milhões de dúzias no 
terceiro trimestre de 2019, aumento de 
1,5% em relação ao trimestre anterior, 
de acordo com os resultados 
preliminares das Pesquisas Trimestrais 
do Abate de Animais, do Leite, do 
Couro e da Produção de Ovos de 
Galinha, divulgada pelo IBGE. 

Mercado de Trabalho 

O Indicador Antecedente de 
Emprego, divulgado pelo Ibre/FGV, 
apresentou recuo em outubro, de 87,1 
para 85,8 pontos. Com a piora na 
passagem mensal, o indicador encontra-
se abaixo de sua média histórica (86,9). 
A média trimestral móvel subiu de 86,5 
para 86,6 pontos. 

A taxa de desemprego no Brasil 
ficou em 11,8% no trimestre encerrado 
em setembro, atingindo 12,5 milhões de 
pessoas, segundo o IBGE. Na 
comparação com o mesmo trimestre de 
2018, houve incremento de 1,5 milhão 
de pessoas na população ocupada, que 
atingiu o recorde de 93,8 milhões. 

Recordes de pessoas em situação 
de extrema pobreza e dos índices de 
desigualdade são os resultados de quatro 
anos seguidos de crise econômica no 
Brasil, apontados em um estudo 
divulgado pelo IBGE. Em 2018, chegou 
a 13,5 milhões o número de brasileiros 

vivendo abaixo da linha da extrema 
pobreza – 4,5 milhões a mais que em 
2014, quando o País vivia sob os 
patamares mais baixos de desemprego. É 
o maior contingente de pessoas nesta 
condição na série histórica desde 2012. 

De acordo com o 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. No acumulado até setembro 
o Brasil gerou 761.776 empregos 
formais, 6% a mais do que o mesmo 
período do ano passado. Já no 
acumulado em 12 meses, registrou 
ganho de 548.297 empregos formais. 

O programa de emprego Verde 
Amarelo, anunciado pelo Governo, 
pretende gerar 1,8 milhão de postos de 
trabalho até o fim de 2022 e irá 
beneficiar os jovens entre 18 e 29 anos, 
que não tiveram nenhum emprego com 
carteira assinada. O teto da remuneração 
na modalidade - criada por Medida 
Provisória - será de 1,5 salário mínimo. 

Sistema Financeiro 

O Banco Central informou que as 
retiradas de recursos da caderneta de 
poupança superaram os depósitos em 
R$247 milhões no mês de outubro. No 
acumulado dos dez primeiros meses 
deste ano, os saques superaram os 
depósitos, resultando em retirada liquida 
de R$ 6,31 bilhões. Em setembro, o 
saldo da poupança registrava R$ 817,970 
bilhões e em outubro subiu para 
R$820,571 bilhões. 

O percentual de famílias 
endividadas com cartão de crédito, 
cheque especial, cheque pré-datado, 
crédito consignado, crédito pessoal, 
carnê de loja, prestação de carro e 
prestação de casa alcançou 64,7% em 
outubro, representando queda em relação 
aos 65,1% observados em setembro de 
2019. 
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A Caixa Econômica Federal 
cortou pela metade a taxa de juros do 
cheque especial, de 9,99% para 4,99% 
ao mês. Na média, foi de 9,41% na 
semana encerrada em 29 de outubro. 
Percentual menor que o praticado pelos 
bancos privados. 

Com mais afrouxamento 
monetário vindo do Federal Reserve e do 
Copom, a Bolsa brasileira fechou outro 
mês no azul, com ganhos de 2,36% para 
o Ibovespa. 

O crédito concedido para as 
pessoas físicas no Brasil alcançou o 
maior ritmo de crescimento em sete 
anos. Em um cenário de fragilidade da 
atividade econômica e do mercado de 
trabalho, o aumento da tomada de 
empréstimos tem representado algum 
estímulo para o consumo das famílias. 
Em 2019, a concessão de crédito livre 
para a pessoa física subiu cerca de 11% 
entre janeiro e setembro. 

O Conselho de Administração do 
BNDES permitiu que antecipe o 
pagamento de 60% de seu lucro à União, 
na forma de dividendos. O Banco vai 
adiantar mais R$ 4,6 bilhões ao Tesouro 
este ano, referentes ao lucro do primeiro 
semestre. 

O BNDES quer extinguir sua 
carteira de participações acionárias em 
três anos, zerando os quase R$ 120 
bilhões geridos atualmente pela 
subsidiária BNDESPar. 

A Caixa Econômica obteve lucro 
líquido contábil de R$ 8,026 bilhões no 
terceiro trimestre, alta de 66,7% na 
comparação com o mesmo período do 
ano passado.  

O Banco Central prepara 
mudanças no cheque especial para 
induzir a redução dos juros na linha de 
crédito. A proposta prevê que os bancos 
poderão cobrar tarifa mensal dos clientes 
que quiserem ter acesso a um limite de 
cheque especial. 

A Serasa vai atender 
consumidores online na 24.ª edição do 
Feirão Limpa Nome, que acontece 
online durante o mês de novembro. O 
público alvo são as pessoas que estão  
com o nome negativo ou dívidas 
atrasadas, que terão a  oportunidade de 
renegociar seus débitos com descontos 
que podem chegar a 98%. 

O indicador de recuperação de 
crédito do consumidor avançou 3,0% em 
outubro ante setembro, segundo a 
Corretora Boa Vista. O dado representa 
a quantidade de exclusões de registros de 
inadimplentes da base de dados da 
“empresa”. Na comparação com o 
mesmo mês de 2018, o aumento foi de 
2,90%. 

O BNDES registrou lucro líquido 
de R$ 2,7 bilhões no terceiro trimestre, 
alta de 70% ante igual período de 2018. 
No acumulado de janeiro a setembro, o 
lucro líquido ficou em R$ 14,738 
bilhões, alta de 159,5% em relação aos 
nove primeiros meses de 2018. 
 

Inflação 

O IPCA/IBGE registrou variação 
de 0,10% em outubro, ante -0,04% em 
setembro, o menor resultado para o mês 
desde 1998. Em outubro de 2018, o 
IPCA havia variado 0,45%. Com o 
resultado, o indicador acumula alta de 
2,54% nos 12 meses findos em outubro. 
No acumulado do ano, o índice varia 
2,60%. 

O IGP-DI, divulgado pelo 
Ibre/FGV, registrou alta de 0,55% em 
outubro, ante 0,50% no mês anterior. No 
acumulado do ano, a alta é de 4,96%. 

O INCC subiu 0,18% em 
outubro, ante alta de 0,46% em 
setembro. Os três grupos componentes 
do INCC registraram as seguintes 
variações na passagem de setembro para 
outubro: Materiais e Equipamentos 
(0,29% para 0,50%), Serviços (0,13% 
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para 0,06%) e Mão de Obra (0,64% para 
0,00%). Assim, o INCC variou 4,18% 
nos 12 meses findos em outubro. 

A Secretaria de Política 
Econômica do Ministério da Economia 
revisou a sua estimativa oficial para o 
INPC de 3,67% para 3,26%. 

O IGP-M/FGV subiu 0,08% na 
primeira prévia de novembro, após ter 
aumentado 0,68% na primeira prévia de 
outubro. Com o resultado, o índice 
acumulou elevação de 4,87% em 2019 e 
avanço de 3,74% em 12 meses. 

 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 incentivo ao 
uso de energia eólica e solar.  

A tarifa de energia elétrica 
recuou 3,22% em outubro, item de maior 
impacto negativo sobre a inflação 
medida pelo IPCA/IBGE, equivalente a  
-0,13 ponto porcentual. 

Setor Público 

 Medida Provisória publicada 
pelo Governo estabelece o fim da multa 
adicional de 10% do FGTS nas 
demissões sem justa causa. A medida 
está na mesma MP que criou o programa 
Verde Amarelo, destinado a incentivar a 
contratação de jovens. 

O Governo Federal editou MP 
com o objetivo de expandir o 
microcrédito no País, em que estabelece 
um “compromisso” de ofertar R$ 40 
bilhões em empréstimos para 10 milhões 
de pessoas “mais pobres”, até o fim de 
2022. 

Terminou com quatro blocos 
'encalhados' o leilão de cinco áreas de 
exploração de petróleo no pré-sal, 
realizado pela ANP. A Petrobras, em 
consórcio com a chinesa CNODC, 
apresentou a única oferta do leilão e 

arrematou o bloco de Aram, na Bacia de 
Santos – o mais caro entre os oferecidos. 
Com o resultado, a arrecadação da 6ª 
Rodada de Partilha de Produção, que 
poderia chegar a R$ 7,85 bilhões, ficou 
em R$ 5,05 bilhões – 64,3% do total 
esperado.  

A PEC Emergencial enviada pelo 
Governo Federal ao Congresso Nacional 
prevê uma economia anual de até R$ 35 
bilhões aos cofres públicos de 14 
Unidades da Federação, considerando 
cortes de salários e suspensão de 
reajustes. 

A equipe econômica deve propor 
no pacote de reformas o uso do dinheiro 
parado nos fundos setoriais para abater a 
dívida pública. A ideia é que os Fundos 
passem por uma avaliação e os que não 
forem renovados sejam extintos em 
cinco anos. Hoje, são cerca de 280. 

Setor Externo  

A balança comercial brasileira 
registrou superávit de US$ 14 milhões 
nas duas primeiras semanas de 
novembro. No começo deste mês, as 
exportações somaram US$ 4,230 bilhões 
(queda de 32,7% contra novembro de 
2018) e as importações totalizaram 
US$4,216 bilhões (queda de 16,7% na 
mesma comparação). Houve queda nas 
exportações de manufaturados (-41%), 
de semimanufaturados (-28,3%) e de 
produtos básicos (-26,7%) ante 
novembro de 2018. 

A China, principal parceiro 
comercial do Brasil, puxou o     resultado 
do superávit brasileiro este ano. De 
janeiro a outubro, o saldo da balança 
comercial foi de US$ 34,9 bilhões, sendo 
que o saldo do comércio com a China foi 
de US$21,4bilhões.  

A ONU confirmou que a 
Conferência do Clima (COP25) será em 
Madri, na Espanha, após o Chile 
cancelar o evento. As datas da 
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conferência também foram mantidas: 2 a 
13 de dezembro. 

Os Estados Unidos notificaram a 
ONU e confirmaram a saída do Acordo 
de Paris. A informação foi dada por 
Mike Pompeo, Secretário de Estado. 
Este é o primeiro passo formal dos 
americanos na saída do pacto global no 
combate às mudanças climáticas. 

O Banco Central da China cortou 
a taxa de juros sobre empréstimo de 
médio prazo de um ano, pela primeira 
vez desde o início de 2016. 

O presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, afirmou que as 
negociações comerciais com a China 
"estão avançando bem rápido", mas não 
se comprometeu sobre o sucesso da 
iniciativa. "Vamos ver", comentou 
durante entrevista coletiva na Casa 
Branca, voltando a dizer que Pequim 
estaria mais interessada no acordo do 
que os americanos. 

A taxa de desemprego no Reino 
Unido caiu para 3,8% no período de três 
meses até setembro, segundo dados do 
Escritório de Estatísticas Nacionais. O 
resultado veio abaixo da expectativa de 
analistas consultados pelo The Wall 
Street Journal, que previam manutenção 
da taxa em 3,9%. 

As exportações de carne suína da 
BRF para a China têm potencial para 
aumentar até 40%, após a habilitação da 
unidade localizada em Lucas do Rio 
Verde (MT). Na área de frangos, a 
expectativa é de crescimento de cerca de 
20%. 
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O NATAL DO COMERCIO 

O varejo deverá movimentar R$ 
35,9 bilhões, alta de 4,8% no volume de 
vendas em comparação com 2018 A 
CNC calcula que as contratações de 
empregos temporários para o período 
entre os meses de setembro e novembro, 
alcancem 87,5 mil postos. 

 Para o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, a agenda de reformas 
foi um dos fatores que influíram na 
melhora do ambiente econômico. O 
Presidente da CNC observa, no entanto, 
que a reforma da previdência não 
resolverá todos os problemas. 
“Precisamos avançar em outras frentes, 
como a reforma tributária, que trará 
resultados mais imediatos que da 
previdência”.  

LULA /SÉRGIO MORO 

O sociólogo e cientista político 
Sérgio Abranches viu com naturalidade 
a liberação de Lula. “Sua condenação 
pela Justiça teve, na época, um 
simbolismo enorme para a vida política 
brasileira, embora fosse para mim o 
momento mais triste da História política 
do País”. Mas, para o cientista político, a 
ida de Sergio Moro, o juiz que condenou 
Lula, para o Governo Bolsonaro 
“deslegitimou sua própria sentença”. 

Anselmo Gois – O Globo, 9/11/19 

MERCADO DE TRABALHO 

 Meter a mão no bolso do 
desempregado foi a solução encontrada 
pelo governo para bancar os incentivos á 
criação de empregos para jovens de 18 a 
29 anos. Ninguém pode prever com 
segurança quantos empregos serão 
criados, mas o Governo sairá no lucro, 
certamente, se prevalecerem as 
condições anunciadas. Se der tudo certo 

e os contratos chegarem a 1,8 milhão em 
cinco anos, o custo dos incentivos será 
de R$ 10 bilhões, segundo o secretário 
especial de Previdência e Trabalho, 
Rogério Marinho.  

No mesmo período, a 
arrecadação de 7,5% sobre o seguro-
desemprego poderá ficar entre R$ 11 
bilhões e R$ 12 bilhões. Bom negócio, 
de toda forma, com ou sem abertura das 
vagas previstas nos cálculos oficiais. 

O Estado de São Paulo – 14/11/2019 

 

REFORMA DO ESTADO 

O Governo de Jair Bolsonaro 
encaminha ao Congresso seis conjuntos 
de medidas que, nas palavras do ministro 
Paulo Guedes, dão início a uma tardia 
reforma do Estado. "Essa transformação 
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da máquina pública - que servia a uma 
ordem politicamente fechada e agora 
precisa servir à população - busca a 
modernização", diz Guedes. 

Está previsto o envio de três 
Propostas de Emenda à Constituição; 
para o Senado, a PEC Mais Brasil, que 
Guedes chama de pacto federativo e que 
traz um novo regime fiscal; a PEC da 
emergência fiscal, que institui gatilhos 
para conter gastos públicos em caso de 
crise financeira na União, Estados e 
Municípios; e a PEC dos fundos, que 
revê 281 fundos públicos. 

Para a Câmara, seguem a PEC da 
reforma administrativa, que remodela o 
serviço público de todos os entes, e um 
projeto de lei que traz um novo modelo 
de privatizações. 

A primeira fase da reforma 
tributária do Governo, que une tributos 
federais para instituir o IVA dual, entra 
numa comissão mista, explica o 
ministro. 

Segundo Guedes, o trâmite e o 
arcabouço de cada proposta são 
resultados de um diálogo construtivo 
entre Executivo e Legislativo.  

MUDANÇA NA CONSTITUIÇÃO 

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, anunciou que estava 
propondo uma Constituinte para fazer as 
mudanças que o Congresso considerar 
necessárias. 

O fato político que ganhou 
dimensão não é uma nova Constituinte, 
por ser inviável juridicamente, mas a 
alteração da Constituição através de uma 
emenda, ou a mudança do Código de 
Processo Penal. 

A tese de Constituinte levantada 
por Alcolumbre não encontra respaldo 
na própria Constituição, que não prevê 
essa possibilidade. Depois de 
promulgada, em 1988, ela poderia ter 
sido revisada pelo Congresso cinco anos 

depois, mas não o foi. A partir daí, não 
há como mudá-la sem a utilização de 
uma proposta de emenda constitucional 
(PEC) a ser aprovada pelo Congresso. 

A convocação de uma 
Constituinte exclusiva para tratar da 
reforma política já foi proposta pelo PT 
em diversas ocasiões, nos últimos anos. 

ARGENTINA EM CRISE 

A situação no país vizinho é 
dramática: déficit público da ordem de 
6% do PIB, recessão (queda de – 3,1% 
do PIB), inflação galopante (de 55% ao 
ano) e cerca de 35% da população 
urbana está na linha da pobreza. 

O acordo com o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), que 
daria ao país vizinho acesso a cerca de 
U$$ 57 bilhões, foi considerado pelo 
presidente peronista Alberto Fernández 
como “impossível” de cumprir”.  

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Juros em queda, inflação baixa, 
maior oferta de crédito, recuperação do 
emprego, ainda que lentamente, e a 
liberação de recursos extras do FGTS, 
são fatores para que o comércio e a 
indústria de bens de consumo se 
preparem para uma retomada das vendas 
neste final de ano. Estoques mais 
enxutos nas lojas e velocidade maior de 
produção nas fábricas são o termômetro 
de que este Natal deverá ser o melhor 
para o varejo desde 2013. 

O Indicador de Nível de 
Atividade (INA) da Indústria paulista 
expandiu 0,1% em setembro, na série 
livre de influências sazonais. Em relação 
ao mesmo mês de 2018, a alta foi de 
1,6%. 

A expectativa da Associação 
Latino Americana de Aço (Alacero) é de 
que o consumo de aço na América 
Latina não deva apresentar alta neste 
ano. A estimativa é de que o consumo 
aparente alcance 66 milhões de 
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toneladas, o mesmo volume apurado em 
2016. No ano passado, as vendas de aço 
na região atingiram 67 milhões de 
toneladas. 

Divulgado pelo Ibre/FGV, o 
Índice de Confiança Empresarial (ICE) 
ficou praticamente estável, ao cair 0,1 
ponto em outubro, na série ajustada 
sazonalmente, registrando 94,0 pontos. 
Em setembro, o índice havia avançado 
0,1 ponto. Com o resultado, a média 
móvel trimestral do ICE passa de 92,9 
para 94,0 pontos. Na comparação 
interanual, houve aumento de 2,9 pontos. 

O mercado de fusões e aquisições 
no Brasil bateu recorde no acumulado de 
janeiro a setembro de 2019, com 614 
transações, ou seja, 31% superior ao 
mesmo período de 2018 e o maior 
volume acumulado dos últimos cinco 
anos, de acordo com levantamento da 
PwC Brasil. 

O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central (IBC-Br) 
avançou 0,44% em setembro ante 
agosto, na série com ajuste sazonal, 
informou há pouco a instituição. Foi a 
terceira elevação mensal consecutiva. O 
índice passou de 138,71 pontos para 
139,32 pontos de agosto para setembro. 
Este é o maior patamar para o IBC-Br 
com ajuste desde junho de 2015 (139,85 
pontos). 

O pagamento do 13º salário deve 
injetar R$ 214,6 bilhões na economia 
brasileira até dezembro deste ano, 
segundo estimativa divulgada pelo 
Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A 
quantia equivale a cerca de 3% do 
Produto Interno Bruto (PIB) do País. O 
valor representa uma alta de 1,6%, na 
comparação com o montante injetado na 
economia no ano passado (R$ 211,2 
bilhões), sem considerar a inflação. 

 

 

PIB e Investimentos 

De acordo com o Boletim Focus 
do Banco Central, a expectativa para o 
crescimento do PIB 2019 permaneceu 
em 0,92%. Em compensação, o 
crescimento esperado para 2020 subiu de 
2,0% para 2,08%. 

Segundo o Indicador Ipea /FBCF, 
o investimento avançou 1,4% em 
setembro, após queda de 1,1% no mês 
anterior. Na comparação com o mesmo 
período de 2018 houve expansão de 
5,7%. Nos últimos 12 meses acumula 
alta de 3,0%. Para 2019 a expansão 
prevista é de 3,0%. 

A previsão de crescimento do 
PIB em 2019 da Secretaria de Política 
Econômica (SPE) do Ministério da 
Economia foi elevada de 0,85% para 
0,9%. É a segunda vez consecutiva que o 
Ministério eleva a previsão de 
crescimento, após quatro cortes 
seguidos. 

Segundo o Ministro Paulo 
Guedes, o PIB brasileiro deve avançar 
entre 2% e 2,5% em 2020, mais do que o 
dobro da taxa a ser observada em 2019. 

O Bradesco revisou suas 
estimativas para crescimento do PIB de 
0,8% para 0,9% em 2019; e de 1,9% 
para 2,2% em 2020. Segundo o Banco, a 
mudança para este ano é reflexo dos 
dados correntes, que mostram uma 
recuperação moderada, mas consistente 
da atividade econômica. Para 2020, a 
revisão é compatível com a melhora 
adicional esperada para as condições 
financeiras domésticas. 

Indústria 

A produção industrial brasileira 
cresceu 0,3% em setembro, na 
comparação com agosto, puxada 
principalmente pela produção de 
veículos automotores, segundo o IBGE. 
Essa foi a segunda alta mensal seguida e 
o melhor setembro em 2 anos. O 
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resultado de agosto foi revisto para um 
avanço de 1,2%, ante leitura anterior de 
alta de 0,8%. 

De acordo com os dados 
divulgados pela Anfavea, entre janeiro e 
outubro foram vendidos no País 2,28 
milhões de veículos, o melhor 
desempenho para o período desde o ano 
de 2014, 8,7% a mais em relação aos 10 
primeiros meses de 2018. Com este 
resultado, a produção acumula expansão 
de 1,2% em doze meses. Para 2019, a 
alta é de 3,3%. 

A CNI divulgou os resultados 
dos Indicadores Industriais referentes ao 
mês de setembro. Na série ajustada 
sazonalmente, dois dos seis indicadores 
apresentaram melhora: Faturamento 
Real (+0,4%) e Massa Salarial Real 
(+0,4%). Horas Trabalhadas recuou 
0,2%, enquanto Emprego, Rendimento 
Médio Real e Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada (NUCI) 
apresentaram estabilidade. 

A Klabin, maior produtora de 
papéis para embalagem e de embalagens 
de papelão ondulado do País, acaba de 
levantar mais de R$ 7 bilhões com 
instituições financeiras nacionais e 
estrangeiras, para financiar o projeto 
Puma II. 

O Índice de Produção 
Agroindustrial Brasileira (PIMAgro) 
calculado pelo Centro de Estudo em 
Agronegócios da FGV Agro reagiu em 
setembro, depois de três meses 
consecutivos de retrações. Registrou alta 
de 1,8% em relação a setembro/2018. 
Foi o terceiro mês de variação positiva 
em 2019. 

De acordo com a ANP, a 
produção de petróleo do Brasil em 
setembro atingiu 2,927 milhões de barris 
por dia, redução de 2,1% ante agosto. 

Cerca de 9 bilhões de peças são 
confeccionadas anualmente pela 
indústria têxtil e de confecção no País, o 

que gerou mais de R$ 52,5 bilhões de 
faturamento só no ano passado. Apesar 
dos números grandiosos, em 2018, o 
setor amargou queda de 2,9% na 
produção e redução de 1,3% nas vendas. 

De acordo com a pesquisa da 
Abia, a indústria de alimentos continua 
se recuperando dos anos de crise, a um 
passo lento. No primeiro semestre deste 
ano, as vendas avançaram 1,3% na 
comparação com as de igual período do 
ano passado. Em 12 meses, encerrados 
em junho, registraram crescimento de 
1,1%. 

Durante a inauguração do Senai 
Cimatec Park - centro de inovação da 
indústria - o prefeito de Salvador, ACM 
Neto (DEM), defendeu o Sistema S, 
como imprescindível ao País. 

Em outubro, as vendas de 
máquinas agrícolas e rodoviárias no 
Brasil somaram 4,2 mil unidades, queda 
de 16,2% ante outubro/2018. Recuo de 
15% em relação a setembro, segundo a 
Anfavea. No acumulado do ano, as 
vendas internas atingiram 37,1 mil 
unidades, queda de 6,3% na comparação 
com o período entre janeiro e outubro de 
2018. 

A produção de petróleo do Brasil, 
em setembro, atingiu 2,927 milhões de 
barris por dia, redução de 2,1% ante 
agosto. A ANP registrou aumento de 
17,8% em relação ao mesmo mês de 
2018.  

Comércio 

Em setembro, o volume de 
receita do setor de serviços registrou 
incremento de 1,2%, na comparação 
com o mês anterior, segundo a 
PMS/IBGE. A CNC revisou de +0,8% 
para +1,0% sua expectativa para o 
desempenho do setor em 2019 – o 
primeiro crescimento em 5 anos. A 
Entidade espera crescimento de 1,7% no 
ano de 2020. 
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Segundo dados do IBGE, as 
vendas do comércio varejista cresceram 
0,7% em setembro, na comparação com 
o mês anterior. Móveis e 
eletrodomésticos estão entre os 
principais destaques da alta. Foi o quinto 
resultado positivo consecutivo do setor 
no ano, com ganho acumulado de 2,4% 
no período. Melhor resultado para meses 
de setembro, desde 2009 (1,1%). 

 Segundo a CNC, o varejo espera 
que o faturamento real do Natal aumente 
4,8% em relação a 2018, descontada a 
inflação. Se a previsão da CNC se 
confirmar, será o melhor desempenho 
em seis anos. 

O comércio online tem 
conquistado novos consumidores. Neste 
fim de ano, pela primeira vez, as lojas 
online empataram com as lojas de 
departamento, como local preferido 
pelos brasileiros para fazer as compras 
de Natal. Pesquisa de intenção de 
compras de Natal da CNDL/SPC Brasil 
mostra que 41% dos consumidores 
pretendem adquirir produtos em lojas 
online, o mesmo percentual de quem 
planeja consumir em lojas físicas. 

O Instituto Fecomércio/RJ revela 
que 63,4% dos fluminenses pretendem 
aproveitar a Black Friday para realizar 
compras. É o equivalente a 8,1 milhões 
pessoas. Os consumidores planejam 
gastar cerca de R$ 557, em média, nas 
promoções do dia 29, valor três vezes 
maior que o gasto no Dia dos 
Namorados. 

Impulsionado pelo Black Friday, 
o faturamento do comércio varejista de 
São Paulo deve atingir a marca dos R$68 
bilhões em novembro, um avanço de 
7,4% ante os R$ 63,3 bilhões do mesmo 
mês de 2018, estima a Fecomércio-SP. 

 

As vendas do varejo brasileiro 
medidas pelo Índice Cielo de Varejo 
Ampliado (ICVA) tiveram aumento real 
de 5,2% em outubro em comparação 
com o mesmo mês em 2018.  

Agricultura  

De acordo com a Conab a 
estimativa da safra 2019/2020 aponta 
crescimento na produção brasileira de 
grãos, em comparação à safra anterior, 
de 246,4 milhões de toneladas, 
incremento de 1,8% ou 4,3 milhões de 
toneladas, em relação a 2018/19. 

Para a área semeada, a 
expectativa é que sejam cultivados 64,1 
milhões de hectares, variação positiva de 
1,4% na comparação com a safra 
anterior. 

A estimativa nacional de cultivo 
do milho, considerando a primeira, 
segunda e terceira safras, na temporada 
2019/20, deverá apresentar redução de 
1,7%, ante 2018/19 cerca de 98,4 
milhões de toneladas. 

O Índice de Confiança do 
Agronegócio (ICAgro), calculado pela 
Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp) e pela Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB), 
registrou alta no terceiro trimestre deste 
ano. O indicador encerrou o período 
em 115,1 pontos. A escala do IC Agro 
vai de zero a 200, e 100 é o ponto 
neutro. 

Segundo a CNA e o Cepea, o 
PIB do agronegócio ficou estável no 
ano passado, com recuo de 0,01%, na 
comparação com o ano anterior. Em 
julho deste ano, o PIB do agronegócio 
teve alta de 0,38%. No acumulado do 
ano (janeiro a julho), o desempenho foi 
ligeiramente negativo, de menos 
0,85%. 

No Centro-Sul, maior região 
produtora de açúcar e álcool do País, a 
produção de cana na safra 2018/2019 



 6

registou queda de 3,90% ante 
2017/2018, a de açúcar apresentou -    
26,48%, enquanto a de etanol cresceu 
18,65%, sempre na mesma base de 
comparação. 

Os temporais que atingiram o 
Rio Grande do Sul paralisaram os 
trabalhos no campo em diversa regiões 
do Estado. Produtores de trigo, de 
algumas regiões, estão colhendo o 
cereal mais verde ou úmido que o 
desejável para não perder a produção. 
A área plantada no Estado está 
estimada em 739,4 mil hectares. 

A produção de ovos de galinha 
totalizou 956,62 milhões de dúzias no 
terceiro trimestre de 2019, aumento de 
1,5% em relação ao trimestre anterior, 
de acordo com os resultados 
preliminares das Pesquisas Trimestrais 
do Abate de Animais, do Leite, do 
Couro e da Produção de Ovos de 
Galinha, divulgada pelo IBGE. 

Mercado de Trabalho 

O Indicador Antecedente de 
Emprego, divulgado pelo Ibre/FGV, 
apresentou recuo em outubro, de 87,1 
para 85,8 pontos. Com a piora na 
passagem mensal, o indicador encontra-
se abaixo de sua média histórica (86,9). 
A média trimestral móvel subiu de 86,5 
para 86,6 pontos. 

A taxa de desemprego no Brasil 
ficou em 11,8% no trimestre encerrado 
em setembro, atingindo 12,5 milhões de 
pessoas, segundo o IBGE. Na 
comparação com o mesmo trimestre de 
2018, houve incremento de 1,5 milhão 
de pessoas na população ocupada, que 
atingiu o recorde de 93,8 milhões. 

Recordes de pessoas em situação 
de extrema pobreza e dos índices de 
desigualdade são os resultados de quatro 
anos seguidos de crise econômica no 
Brasil, apontados em um estudo 
divulgado pelo IBGE. Em 2018, chegou 
a 13,5 milhões o número de brasileiros 

vivendo abaixo da linha da extrema 
pobreza – 4,5 milhões a mais que em 
2014, quando o País vivia sob os 
patamares mais baixos de desemprego. É 
o maior contingente de pessoas nesta 
condição na série histórica desde 2012. 

De acordo com o 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. No acumulado até setembro 
o Brasil gerou 761.776 empregos 
formais, 6% a mais do que o mesmo 
período do ano passado. Já no 
acumulado em 12 meses, registrou 
ganho de 548.297 empregos formais. 

O programa de emprego Verde 
Amarelo, anunciado pelo Governo, 
pretende gerar 1,8 milhão de postos de 
trabalho até o fim de 2022 e irá 
beneficiar os jovens entre 18 e 29 anos, 
que não tiveram nenhum emprego com 
carteira assinada. O teto da remuneração 
na modalidade - criada por Medida 
Provisória - será de 1,5 salário mínimo. 

Sistema Financeiro 

O Banco Central informou que as 
retiradas de recursos da caderneta de 
poupança superaram os depósitos em 
R$247 milhões no mês de outubro. No 
acumulado dos dez primeiros meses 
deste ano, os saques superaram os 
depósitos, resultando em retirada liquida 
de R$ 6,31 bilhões. Em setembro, o 
saldo da poupança registrava R$ 817,970 
bilhões e em outubro subiu para 
R$820,571 bilhões. 

O percentual de famílias 
endividadas com cartão de crédito, 
cheque especial, cheque pré-datado, 
crédito consignado, crédito pessoal, 
carnê de loja, prestação de carro e 
prestação de casa alcançou 64,7% em 
outubro, representando queda em relação 
aos 65,1% observados em setembro de 
2019. 
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A Caixa Econômica Federal 
cortou pela metade a taxa de juros do 
cheque especial, de 9,99% para 4,99% 
ao mês. Na média, foi de 9,41% na 
semana encerrada em 29 de outubro. 
Percentual menor que o praticado pelos 
bancos privados. 

Com mais afrouxamento 
monetário vindo do Federal Reserve e do 
Copom, a Bolsa brasileira fechou outro 
mês no azul, com ganhos de 2,36% para 
o Ibovespa. 

O crédito concedido para as 
pessoas físicas no Brasil alcançou o 
maior ritmo de crescimento em sete 
anos. Em um cenário de fragilidade da 
atividade econômica e do mercado de 
trabalho, o aumento da tomada de 
empréstimos tem representado algum 
estímulo para o consumo das famílias. 
Em 2019, a concessão de crédito livre 
para a pessoa física subiu cerca de 11% 
entre janeiro e setembro. 

O Conselho de Administração do 
BNDES permitiu que antecipe o 
pagamento de 60% de seu lucro à União, 
na forma de dividendos. O Banco vai 
adiantar mais R$ 4,6 bilhões ao Tesouro 
este ano, referentes ao lucro do primeiro 
semestre. 

O BNDES quer extinguir sua 
carteira de participações acionárias em 
três anos, zerando os quase R$ 120 
bilhões geridos atualmente pela 
subsidiária BNDESPar. 

A Caixa Econômica obteve lucro 
líquido contábil de R$ 8,026 bilhões no 
terceiro trimestre, alta de 66,7% na 
comparação com o mesmo período do 
ano passado.  

O Banco Central prepara 
mudanças no cheque especial para 
induzir a redução dos juros na linha de 
crédito. A proposta prevê que os bancos 
poderão cobrar tarifa mensal dos clientes 
que quiserem ter acesso a um limite de 
cheque especial. 

A Serasa vai atender 
consumidores online na 24.ª edição do 
Feirão Limpa Nome, que acontece 
online durante o mês de novembro. O 
público alvo são as pessoas que estão  
com o nome negativo ou dívidas 
atrasadas, que terão a  oportunidade de 
renegociar seus débitos com descontos 
que podem chegar a 98%. 

O indicador de recuperação de 
crédito do consumidor avançou 3,0% em 
outubro ante setembro, segundo a 
Corretora Boa Vista. O dado representa 
a quantidade de exclusões de registros de 
inadimplentes da base de dados da 
“empresa”. Na comparação com o 
mesmo mês de 2018, o aumento foi de 
2,90%. 

O BNDES registrou lucro líquido 
de R$ 2,7 bilhões no terceiro trimestre, 
alta de 70% ante igual período de 2018. 
No acumulado de janeiro a setembro, o 
lucro líquido ficou em R$ 14,738 
bilhões, alta de 159,5% em relação aos 
nove primeiros meses de 2018. 
 

Inflação 

O IPCA/IBGE registrou variação 
de 0,10% em outubro, ante -0,04% em 
setembro, o menor resultado para o mês 
desde 1998. Em outubro de 2018, o 
IPCA havia variado 0,45%. Com o 
resultado, o indicador acumula alta de 
2,54% nos 12 meses findos em outubro. 
No acumulado do ano, o índice varia 
2,60%. 

O IGP-DI, divulgado pelo 
Ibre/FGV, registrou alta de 0,55% em 
outubro, ante 0,50% no mês anterior. No 
acumulado do ano, a alta é de 4,96%. 

O INCC subiu 0,18% em 
outubro, ante alta de 0,46% em 
setembro. Os três grupos componentes 
do INCC registraram as seguintes 
variações na passagem de setembro para 
outubro: Materiais e Equipamentos 
(0,29% para 0,50%), Serviços (0,13% 
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para 0,06%) e Mão de Obra (0,64% para 
0,00%). Assim, o INCC variou 4,18% 
nos 12 meses findos em outubro. 

A Secretaria de Política 
Econômica do Ministério da Economia 
revisou a sua estimativa oficial para o 
INPC de 3,67% para 3,26%. 

O IGP-M/FGV subiu 0,08% na 
primeira prévia de novembro, após ter 
aumentado 0,68% na primeira prévia de 
outubro. Com o resultado, o índice 
acumulou elevação de 4,87% em 2019 e 
avanço de 3,74% em 12 meses. 

 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 incentivo ao 
uso de energia eólica e solar.  

A tarifa de energia elétrica 
recuou 3,22% em outubro, item de maior 
impacto negativo sobre a inflação 
medida pelo IPCA/IBGE, equivalente a  
-0,13 ponto porcentual. 

Setor Público 

 Medida Provisória publicada 
pelo Governo estabelece o fim da multa 
adicional de 10% do FGTS nas 
demissões sem justa causa. A medida 
está na mesma MP que criou o programa 
Verde Amarelo, destinado a incentivar a 
contratação de jovens. 

O Governo Federal editou MP 
com o objetivo de expandir o 
microcrédito no País, em que estabelece 
um “compromisso” de ofertar R$ 40 
bilhões em empréstimos para 10 milhões 
de pessoas “mais pobres”, até o fim de 
2022. 

Terminou com quatro blocos 
'encalhados' o leilão de cinco áreas de 
exploração de petróleo no pré-sal, 
realizado pela ANP. A Petrobras, em 
consórcio com a chinesa CNODC, 
apresentou a única oferta do leilão e 

arrematou o bloco de Aram, na Bacia de 
Santos – o mais caro entre os oferecidos. 
Com o resultado, a arrecadação da 6ª 
Rodada de Partilha de Produção, que 
poderia chegar a R$ 7,85 bilhões, ficou 
em R$ 5,05 bilhões – 64,3% do total 
esperado.  

A PEC Emergencial enviada pelo 
Governo Federal ao Congresso Nacional 
prevê uma economia anual de até R$ 35 
bilhões aos cofres públicos de 14 
Unidades da Federação, considerando 
cortes de salários e suspensão de 
reajustes. 

A equipe econômica deve propor 
no pacote de reformas o uso do dinheiro 
parado nos fundos setoriais para abater a 
dívida pública. A ideia é que os Fundos 
passem por uma avaliação e os que não 
forem renovados sejam extintos em 
cinco anos. Hoje, são cerca de 280. 

Setor Externo  

A balança comercial brasileira 
registrou superávit de US$ 14 milhões 
nas duas primeiras semanas de 
novembro. No começo deste mês, as 
exportações somaram US$ 4,230 bilhões 
(queda de 32,7% contra novembro de 
2018) e as importações totalizaram 
US$4,216 bilhões (queda de 16,7% na 
mesma comparação). Houve queda nas 
exportações de manufaturados (-41%), 
de semimanufaturados (-28,3%) e de 
produtos básicos (-26,7%) ante 
novembro de 2018. 

A China, principal parceiro 
comercial do Brasil, puxou o     resultado 
do superávit brasileiro este ano. De 
janeiro a outubro, o saldo da balança 
comercial foi de US$ 34,9 bilhões, sendo 
que o saldo do comércio com a China foi 
de US$21,4bilhões.  

A ONU confirmou que a 
Conferência do Clima (COP25) será em 
Madri, na Espanha, após o Chile 
cancelar o evento. As datas da 
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conferência também foram mantidas: 2 a 
13 de dezembro. 

Os Estados Unidos notificaram a 
ONU e confirmaram a saída do Acordo 
de Paris. A informação foi dada por 
Mike Pompeo, Secretário de Estado. 
Este é o primeiro passo formal dos 
americanos na saída do pacto global no 
combate às mudanças climáticas. 

O Banco Central da China cortou 
a taxa de juros sobre empréstimo de 
médio prazo de um ano, pela primeira 
vez desde o início de 2016. 

O presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, afirmou que as 
negociações comerciais com a China 
"estão avançando bem rápido", mas não 
se comprometeu sobre o sucesso da 
iniciativa. "Vamos ver", comentou 
durante entrevista coletiva na Casa 
Branca, voltando a dizer que Pequim 
estaria mais interessada no acordo do 
que os americanos. 

A taxa de desemprego no Reino 
Unido caiu para 3,8% no período de três 
meses até setembro, segundo dados do 
Escritório de Estatísticas Nacionais. O 
resultado veio abaixo da expectativa de 
analistas consultados pelo The Wall 
Street Journal, que previam manutenção 
da taxa em 3,9%. 

As exportações de carne suína da 
BRF para a China têm potencial para 
aumentar até 40%, após a habilitação da 
unidade localizada em Lucas do Rio 
Verde (MT). Na área de frangos, a 
expectativa é de crescimento de cerca de 
20%. 
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O NATAL DO COMERCIO 

O varejo deverá movimentar R$ 
35,9 bilhões, alta de 4,8% no volume de 
vendas em comparação com 2018 A 
CNC calcula que as contratações de 
empregos temporários para o período 
entre os meses de setembro e novembro, 
alcancem 87,5 mil postos. 

 Para o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, a agenda de reformas 
foi um dos fatores que influíram na 
melhora do ambiente econômico. O 
Presidente da CNC observa, no entanto, 
que a reforma da previdência não 
resolverá todos os problemas. 
“Precisamos avançar em outras frentes, 
como a reforma tributária, que trará 
resultados mais imediatos que da 
previdência”.  

LULA /SÉRGIO MORO 

O sociólogo e cientista político 
Sérgio Abranches viu com naturalidade 
a liberação de Lula. “Sua condenação 
pela Justiça teve, na época, um 
simbolismo enorme para a vida política 
brasileira, embora fosse para mim o 
momento mais triste da História política 
do País”. Mas, para o cientista político, a 
ida de Sergio Moro, o juiz que condenou 
Lula, para o Governo Bolsonaro 
“deslegitimou sua própria sentença”. 

Anselmo Gois – O Globo, 9/11/19 

MERCADO DE TRABALHO 

 Meter a mão no bolso do 
desempregado foi a solução encontrada 
pelo governo para bancar os incentivos á 
criação de empregos para jovens de 18 a 
29 anos. Ninguém pode prever com 
segurança quantos empregos serão 
criados, mas o Governo sairá no lucro, 
certamente, se prevalecerem as 
condições anunciadas. Se der tudo certo 

e os contratos chegarem a 1,8 milhão em 
cinco anos, o custo dos incentivos será 
de R$ 10 bilhões, segundo o secretário 
especial de Previdência e Trabalho, 
Rogério Marinho.  

No mesmo período, a 
arrecadação de 7,5% sobre o seguro-
desemprego poderá ficar entre R$ 11 
bilhões e R$ 12 bilhões. Bom negócio, 
de toda forma, com ou sem abertura das 
vagas previstas nos cálculos oficiais. 

O Estado de São Paulo – 14/11/2019 

 

REFORMA DO ESTADO 

O Governo de Jair Bolsonaro 
encaminha ao Congresso seis conjuntos 
de medidas que, nas palavras do ministro 
Paulo Guedes, dão início a uma tardia 
reforma do Estado. "Essa transformação 
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da máquina pública - que servia a uma 
ordem politicamente fechada e agora 
precisa servir à população - busca a 
modernização", diz Guedes. 

Está previsto o envio de três 
Propostas de Emenda à Constituição; 
para o Senado, a PEC Mais Brasil, que 
Guedes chama de pacto federativo e que 
traz um novo regime fiscal; a PEC da 
emergência fiscal, que institui gatilhos 
para conter gastos públicos em caso de 
crise financeira na União, Estados e 
Municípios; e a PEC dos fundos, que 
revê 281 fundos públicos. 

Para a Câmara, seguem a PEC da 
reforma administrativa, que remodela o 
serviço público de todos os entes, e um 
projeto de lei que traz um novo modelo 
de privatizações. 

A primeira fase da reforma 
tributária do Governo, que une tributos 
federais para instituir o IVA dual, entra 
numa comissão mista, explica o 
ministro. 

Segundo Guedes, o trâmite e o 
arcabouço de cada proposta são 
resultados de um diálogo construtivo 
entre Executivo e Legislativo.  

MUDANÇA NA CONSTITUIÇÃO 

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, anunciou que estava 
propondo uma Constituinte para fazer as 
mudanças que o Congresso considerar 
necessárias. 

O fato político que ganhou 
dimensão não é uma nova Constituinte, 
por ser inviável juridicamente, mas a 
alteração da Constituição através de uma 
emenda, ou a mudança do Código de 
Processo Penal. 

A tese de Constituinte levantada 
por Alcolumbre não encontra respaldo 
na própria Constituição, que não prevê 
essa possibilidade. Depois de 
promulgada, em 1988, ela poderia ter 
sido revisada pelo Congresso cinco anos 

depois, mas não o foi. A partir daí, não 
há como mudá-la sem a utilização de 
uma proposta de emenda constitucional 
(PEC) a ser aprovada pelo Congresso. 

A convocação de uma 
Constituinte exclusiva para tratar da 
reforma política já foi proposta pelo PT 
em diversas ocasiões, nos últimos anos. 

ARGENTINA EM CRISE 

A situação no país vizinho é 
dramática: déficit público da ordem de 
6% do PIB, recessão (queda de – 3,1% 
do PIB), inflação galopante (de 55% ao 
ano) e cerca de 35% da população 
urbana está na linha da pobreza. 

O acordo com o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), que 
daria ao país vizinho acesso a cerca de 
U$$ 57 bilhões, foi considerado pelo 
presidente peronista Alberto Fernández 
como “impossível” de cumprir”.  

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Juros em queda, inflação baixa, 
maior oferta de crédito, recuperação do 
emprego, ainda que lentamente, e a 
liberação de recursos extras do FGTS, 
são fatores para que o comércio e a 
indústria de bens de consumo se 
preparem para uma retomada das vendas 
neste final de ano. Estoques mais 
enxutos nas lojas e velocidade maior de 
produção nas fábricas são o termômetro 
de que este Natal deverá ser o melhor 
para o varejo desde 2013. 

O Indicador de Nível de 
Atividade (INA) da Indústria paulista 
expandiu 0,1% em setembro, na série 
livre de influências sazonais. Em relação 
ao mesmo mês de 2018, a alta foi de 
1,6%. 

A expectativa da Associação 
Latino Americana de Aço (Alacero) é de 
que o consumo de aço na América 
Latina não deva apresentar alta neste 
ano. A estimativa é de que o consumo 
aparente alcance 66 milhões de 
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toneladas, o mesmo volume apurado em 
2016. No ano passado, as vendas de aço 
na região atingiram 67 milhões de 
toneladas. 

Divulgado pelo Ibre/FGV, o 
Índice de Confiança Empresarial (ICE) 
ficou praticamente estável, ao cair 0,1 
ponto em outubro, na série ajustada 
sazonalmente, registrando 94,0 pontos. 
Em setembro, o índice havia avançado 
0,1 ponto. Com o resultado, a média 
móvel trimestral do ICE passa de 92,9 
para 94,0 pontos. Na comparação 
interanual, houve aumento de 2,9 pontos. 

O mercado de fusões e aquisições 
no Brasil bateu recorde no acumulado de 
janeiro a setembro de 2019, com 614 
transações, ou seja, 31% superior ao 
mesmo período de 2018 e o maior 
volume acumulado dos últimos cinco 
anos, de acordo com levantamento da 
PwC Brasil. 

O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central (IBC-Br) 
avançou 0,44% em setembro ante 
agosto, na série com ajuste sazonal, 
informou há pouco a instituição. Foi a 
terceira elevação mensal consecutiva. O 
índice passou de 138,71 pontos para 
139,32 pontos de agosto para setembro. 
Este é o maior patamar para o IBC-Br 
com ajuste desde junho de 2015 (139,85 
pontos). 

O pagamento do 13º salário deve 
injetar R$ 214,6 bilhões na economia 
brasileira até dezembro deste ano, 
segundo estimativa divulgada pelo 
Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A 
quantia equivale a cerca de 3% do 
Produto Interno Bruto (PIB) do País. O 
valor representa uma alta de 1,6%, na 
comparação com o montante injetado na 
economia no ano passado (R$ 211,2 
bilhões), sem considerar a inflação. 

 

 

PIB e Investimentos 

De acordo com o Boletim Focus 
do Banco Central, a expectativa para o 
crescimento do PIB 2019 permaneceu 
em 0,92%. Em compensação, o 
crescimento esperado para 2020 subiu de 
2,0% para 2,08%. 

Segundo o Indicador Ipea /FBCF, 
o investimento avançou 1,4% em 
setembro, após queda de 1,1% no mês 
anterior. Na comparação com o mesmo 
período de 2018 houve expansão de 
5,7%. Nos últimos 12 meses acumula 
alta de 3,0%. Para 2019 a expansão 
prevista é de 3,0%. 

A previsão de crescimento do 
PIB em 2019 da Secretaria de Política 
Econômica (SPE) do Ministério da 
Economia foi elevada de 0,85% para 
0,9%. É a segunda vez consecutiva que o 
Ministério eleva a previsão de 
crescimento, após quatro cortes 
seguidos. 

Segundo o Ministro Paulo 
Guedes, o PIB brasileiro deve avançar 
entre 2% e 2,5% em 2020, mais do que o 
dobro da taxa a ser observada em 2019. 

O Bradesco revisou suas 
estimativas para crescimento do PIB de 
0,8% para 0,9% em 2019; e de 1,9% 
para 2,2% em 2020. Segundo o Banco, a 
mudança para este ano é reflexo dos 
dados correntes, que mostram uma 
recuperação moderada, mas consistente 
da atividade econômica. Para 2020, a 
revisão é compatível com a melhora 
adicional esperada para as condições 
financeiras domésticas. 

Indústria 

A produção industrial brasileira 
cresceu 0,3% em setembro, na 
comparação com agosto, puxada 
principalmente pela produção de 
veículos automotores, segundo o IBGE. 
Essa foi a segunda alta mensal seguida e 
o melhor setembro em 2 anos. O 
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resultado de agosto foi revisto para um 
avanço de 1,2%, ante leitura anterior de 
alta de 0,8%. 

De acordo com os dados 
divulgados pela Anfavea, entre janeiro e 
outubro foram vendidos no País 2,28 
milhões de veículos, o melhor 
desempenho para o período desde o ano 
de 2014, 8,7% a mais em relação aos 10 
primeiros meses de 2018. Com este 
resultado, a produção acumula expansão 
de 1,2% em doze meses. Para 2019, a 
alta é de 3,3%. 

A CNI divulgou os resultados 
dos Indicadores Industriais referentes ao 
mês de setembro. Na série ajustada 
sazonalmente, dois dos seis indicadores 
apresentaram melhora: Faturamento 
Real (+0,4%) e Massa Salarial Real 
(+0,4%). Horas Trabalhadas recuou 
0,2%, enquanto Emprego, Rendimento 
Médio Real e Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada (NUCI) 
apresentaram estabilidade. 

A Klabin, maior produtora de 
papéis para embalagem e de embalagens 
de papelão ondulado do País, acaba de 
levantar mais de R$ 7 bilhões com 
instituições financeiras nacionais e 
estrangeiras, para financiar o projeto 
Puma II. 

O Índice de Produção 
Agroindustrial Brasileira (PIMAgro) 
calculado pelo Centro de Estudo em 
Agronegócios da FGV Agro reagiu em 
setembro, depois de três meses 
consecutivos de retrações. Registrou alta 
de 1,8% em relação a setembro/2018. 
Foi o terceiro mês de variação positiva 
em 2019. 

De acordo com a ANP, a 
produção de petróleo do Brasil em 
setembro atingiu 2,927 milhões de barris 
por dia, redução de 2,1% ante agosto. 

Cerca de 9 bilhões de peças são 
confeccionadas anualmente pela 
indústria têxtil e de confecção no País, o 

que gerou mais de R$ 52,5 bilhões de 
faturamento só no ano passado. Apesar 
dos números grandiosos, em 2018, o 
setor amargou queda de 2,9% na 
produção e redução de 1,3% nas vendas. 

De acordo com a pesquisa da 
Abia, a indústria de alimentos continua 
se recuperando dos anos de crise, a um 
passo lento. No primeiro semestre deste 
ano, as vendas avançaram 1,3% na 
comparação com as de igual período do 
ano passado. Em 12 meses, encerrados 
em junho, registraram crescimento de 
1,1%. 

Durante a inauguração do Senai 
Cimatec Park - centro de inovação da 
indústria - o prefeito de Salvador, ACM 
Neto (DEM), defendeu o Sistema S, 
como imprescindível ao País. 

Em outubro, as vendas de 
máquinas agrícolas e rodoviárias no 
Brasil somaram 4,2 mil unidades, queda 
de 16,2% ante outubro/2018. Recuo de 
15% em relação a setembro, segundo a 
Anfavea. No acumulado do ano, as 
vendas internas atingiram 37,1 mil 
unidades, queda de 6,3% na comparação 
com o período entre janeiro e outubro de 
2018. 

A produção de petróleo do Brasil, 
em setembro, atingiu 2,927 milhões de 
barris por dia, redução de 2,1% ante 
agosto. A ANP registrou aumento de 
17,8% em relação ao mesmo mês de 
2018.  

Comércio 

Em setembro, o volume de 
receita do setor de serviços registrou 
incremento de 1,2%, na comparação 
com o mês anterior, segundo a 
PMS/IBGE. A CNC revisou de +0,8% 
para +1,0% sua expectativa para o 
desempenho do setor em 2019 – o 
primeiro crescimento em 5 anos. A 
Entidade espera crescimento de 1,7% no 
ano de 2020. 
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Segundo dados do IBGE, as 
vendas do comércio varejista cresceram 
0,7% em setembro, na comparação com 
o mês anterior. Móveis e 
eletrodomésticos estão entre os 
principais destaques da alta. Foi o quinto 
resultado positivo consecutivo do setor 
no ano, com ganho acumulado de 2,4% 
no período. Melhor resultado para meses 
de setembro, desde 2009 (1,1%). 

 Segundo a CNC, o varejo espera 
que o faturamento real do Natal aumente 
4,8% em relação a 2018, descontada a 
inflação. Se a previsão da CNC se 
confirmar, será o melhor desempenho 
em seis anos. 

O comércio online tem 
conquistado novos consumidores. Neste 
fim de ano, pela primeira vez, as lojas 
online empataram com as lojas de 
departamento, como local preferido 
pelos brasileiros para fazer as compras 
de Natal. Pesquisa de intenção de 
compras de Natal da CNDL/SPC Brasil 
mostra que 41% dos consumidores 
pretendem adquirir produtos em lojas 
online, o mesmo percentual de quem 
planeja consumir em lojas físicas. 

O Instituto Fecomércio/RJ revela 
que 63,4% dos fluminenses pretendem 
aproveitar a Black Friday para realizar 
compras. É o equivalente a 8,1 milhões 
pessoas. Os consumidores planejam 
gastar cerca de R$ 557, em média, nas 
promoções do dia 29, valor três vezes 
maior que o gasto no Dia dos 
Namorados. 

Impulsionado pelo Black Friday, 
o faturamento do comércio varejista de 
São Paulo deve atingir a marca dos R$68 
bilhões em novembro, um avanço de 
7,4% ante os R$ 63,3 bilhões do mesmo 
mês de 2018, estima a Fecomércio-SP. 

 

As vendas do varejo brasileiro 
medidas pelo Índice Cielo de Varejo 
Ampliado (ICVA) tiveram aumento real 
de 5,2% em outubro em comparação 
com o mesmo mês em 2018.  

Agricultura  

De acordo com a Conab a 
estimativa da safra 2019/2020 aponta 
crescimento na produção brasileira de 
grãos, em comparação à safra anterior, 
de 246,4 milhões de toneladas, 
incremento de 1,8% ou 4,3 milhões de 
toneladas, em relação a 2018/19. 

Para a área semeada, a 
expectativa é que sejam cultivados 64,1 
milhões de hectares, variação positiva de 
1,4% na comparação com a safra 
anterior. 

A estimativa nacional de cultivo 
do milho, considerando a primeira, 
segunda e terceira safras, na temporada 
2019/20, deverá apresentar redução de 
1,7%, ante 2018/19 cerca de 98,4 
milhões de toneladas. 

O Índice de Confiança do 
Agronegócio (ICAgro), calculado pela 
Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp) e pela Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB), 
registrou alta no terceiro trimestre deste 
ano. O indicador encerrou o período 
em 115,1 pontos. A escala do IC Agro 
vai de zero a 200, e 100 é o ponto 
neutro. 

Segundo a CNA e o Cepea, o 
PIB do agronegócio ficou estável no 
ano passado, com recuo de 0,01%, na 
comparação com o ano anterior. Em 
julho deste ano, o PIB do agronegócio 
teve alta de 0,38%. No acumulado do 
ano (janeiro a julho), o desempenho foi 
ligeiramente negativo, de menos 
0,85%. 

No Centro-Sul, maior região 
produtora de açúcar e álcool do País, a 
produção de cana na safra 2018/2019 
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registou queda de 3,90% ante 
2017/2018, a de açúcar apresentou -    
26,48%, enquanto a de etanol cresceu 
18,65%, sempre na mesma base de 
comparação. 

Os temporais que atingiram o 
Rio Grande do Sul paralisaram os 
trabalhos no campo em diversa regiões 
do Estado. Produtores de trigo, de 
algumas regiões, estão colhendo o 
cereal mais verde ou úmido que o 
desejável para não perder a produção. 
A área plantada no Estado está 
estimada em 739,4 mil hectares. 

A produção de ovos de galinha 
totalizou 956,62 milhões de dúzias no 
terceiro trimestre de 2019, aumento de 
1,5% em relação ao trimestre anterior, 
de acordo com os resultados 
preliminares das Pesquisas Trimestrais 
do Abate de Animais, do Leite, do 
Couro e da Produção de Ovos de 
Galinha, divulgada pelo IBGE. 

Mercado de Trabalho 

O Indicador Antecedente de 
Emprego, divulgado pelo Ibre/FGV, 
apresentou recuo em outubro, de 87,1 
para 85,8 pontos. Com a piora na 
passagem mensal, o indicador encontra-
se abaixo de sua média histórica (86,9). 
A média trimestral móvel subiu de 86,5 
para 86,6 pontos. 

A taxa de desemprego no Brasil 
ficou em 11,8% no trimestre encerrado 
em setembro, atingindo 12,5 milhões de 
pessoas, segundo o IBGE. Na 
comparação com o mesmo trimestre de 
2018, houve incremento de 1,5 milhão 
de pessoas na população ocupada, que 
atingiu o recorde de 93,8 milhões. 

Recordes de pessoas em situação 
de extrema pobreza e dos índices de 
desigualdade são os resultados de quatro 
anos seguidos de crise econômica no 
Brasil, apontados em um estudo 
divulgado pelo IBGE. Em 2018, chegou 
a 13,5 milhões o número de brasileiros 

vivendo abaixo da linha da extrema 
pobreza – 4,5 milhões a mais que em 
2014, quando o País vivia sob os 
patamares mais baixos de desemprego. É 
o maior contingente de pessoas nesta 
condição na série histórica desde 2012. 

De acordo com o 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. No acumulado até setembro 
o Brasil gerou 761.776 empregos 
formais, 6% a mais do que o mesmo 
período do ano passado. Já no 
acumulado em 12 meses, registrou 
ganho de 548.297 empregos formais. 

O programa de emprego Verde 
Amarelo, anunciado pelo Governo, 
pretende gerar 1,8 milhão de postos de 
trabalho até o fim de 2022 e irá 
beneficiar os jovens entre 18 e 29 anos, 
que não tiveram nenhum emprego com 
carteira assinada. O teto da remuneração 
na modalidade - criada por Medida 
Provisória - será de 1,5 salário mínimo. 

Sistema Financeiro 

O Banco Central informou que as 
retiradas de recursos da caderneta de 
poupança superaram os depósitos em 
R$247 milhões no mês de outubro. No 
acumulado dos dez primeiros meses 
deste ano, os saques superaram os 
depósitos, resultando em retirada liquida 
de R$ 6,31 bilhões. Em setembro, o 
saldo da poupança registrava R$ 817,970 
bilhões e em outubro subiu para 
R$820,571 bilhões. 

O percentual de famílias 
endividadas com cartão de crédito, 
cheque especial, cheque pré-datado, 
crédito consignado, crédito pessoal, 
carnê de loja, prestação de carro e 
prestação de casa alcançou 64,7% em 
outubro, representando queda em relação 
aos 65,1% observados em setembro de 
2019. 
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A Caixa Econômica Federal 
cortou pela metade a taxa de juros do 
cheque especial, de 9,99% para 4,99% 
ao mês. Na média, foi de 9,41% na 
semana encerrada em 29 de outubro. 
Percentual menor que o praticado pelos 
bancos privados. 

Com mais afrouxamento 
monetário vindo do Federal Reserve e do 
Copom, a Bolsa brasileira fechou outro 
mês no azul, com ganhos de 2,36% para 
o Ibovespa. 

O crédito concedido para as 
pessoas físicas no Brasil alcançou o 
maior ritmo de crescimento em sete 
anos. Em um cenário de fragilidade da 
atividade econômica e do mercado de 
trabalho, o aumento da tomada de 
empréstimos tem representado algum 
estímulo para o consumo das famílias. 
Em 2019, a concessão de crédito livre 
para a pessoa física subiu cerca de 11% 
entre janeiro e setembro. 

O Conselho de Administração do 
BNDES permitiu que antecipe o 
pagamento de 60% de seu lucro à União, 
na forma de dividendos. O Banco vai 
adiantar mais R$ 4,6 bilhões ao Tesouro 
este ano, referentes ao lucro do primeiro 
semestre. 

O BNDES quer extinguir sua 
carteira de participações acionárias em 
três anos, zerando os quase R$ 120 
bilhões geridos atualmente pela 
subsidiária BNDESPar. 

A Caixa Econômica obteve lucro 
líquido contábil de R$ 8,026 bilhões no 
terceiro trimestre, alta de 66,7% na 
comparação com o mesmo período do 
ano passado.  

O Banco Central prepara 
mudanças no cheque especial para 
induzir a redução dos juros na linha de 
crédito. A proposta prevê que os bancos 
poderão cobrar tarifa mensal dos clientes 
que quiserem ter acesso a um limite de 
cheque especial. 

A Serasa vai atender 
consumidores online na 24.ª edição do 
Feirão Limpa Nome, que acontece 
online durante o mês de novembro. O 
público alvo são as pessoas que estão  
com o nome negativo ou dívidas 
atrasadas, que terão a  oportunidade de 
renegociar seus débitos com descontos 
que podem chegar a 98%. 

O indicador de recuperação de 
crédito do consumidor avançou 3,0% em 
outubro ante setembro, segundo a 
Corretora Boa Vista. O dado representa 
a quantidade de exclusões de registros de 
inadimplentes da base de dados da 
“empresa”. Na comparação com o 
mesmo mês de 2018, o aumento foi de 
2,90%. 

O BNDES registrou lucro líquido 
de R$ 2,7 bilhões no terceiro trimestre, 
alta de 70% ante igual período de 2018. 
No acumulado de janeiro a setembro, o 
lucro líquido ficou em R$ 14,738 
bilhões, alta de 159,5% em relação aos 
nove primeiros meses de 2018. 
 

Inflação 

O IPCA/IBGE registrou variação 
de 0,10% em outubro, ante -0,04% em 
setembro, o menor resultado para o mês 
desde 1998. Em outubro de 2018, o 
IPCA havia variado 0,45%. Com o 
resultado, o indicador acumula alta de 
2,54% nos 12 meses findos em outubro. 
No acumulado do ano, o índice varia 
2,60%. 

O IGP-DI, divulgado pelo 
Ibre/FGV, registrou alta de 0,55% em 
outubro, ante 0,50% no mês anterior. No 
acumulado do ano, a alta é de 4,96%. 

O INCC subiu 0,18% em 
outubro, ante alta de 0,46% em 
setembro. Os três grupos componentes 
do INCC registraram as seguintes 
variações na passagem de setembro para 
outubro: Materiais e Equipamentos 
(0,29% para 0,50%), Serviços (0,13% 
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para 0,06%) e Mão de Obra (0,64% para 
0,00%). Assim, o INCC variou 4,18% 
nos 12 meses findos em outubro. 

A Secretaria de Política 
Econômica do Ministério da Economia 
revisou a sua estimativa oficial para o 
INPC de 3,67% para 3,26%. 

O IGP-M/FGV subiu 0,08% na 
primeira prévia de novembro, após ter 
aumentado 0,68% na primeira prévia de 
outubro. Com o resultado, o índice 
acumulou elevação de 4,87% em 2019 e 
avanço de 3,74% em 12 meses. 

 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 incentivo ao 
uso de energia eólica e solar.  

A tarifa de energia elétrica 
recuou 3,22% em outubro, item de maior 
impacto negativo sobre a inflação 
medida pelo IPCA/IBGE, equivalente a  
-0,13 ponto porcentual. 

Setor Público 

 Medida Provisória publicada 
pelo Governo estabelece o fim da multa 
adicional de 10% do FGTS nas 
demissões sem justa causa. A medida 
está na mesma MP que criou o programa 
Verde Amarelo, destinado a incentivar a 
contratação de jovens. 

O Governo Federal editou MP 
com o objetivo de expandir o 
microcrédito no País, em que estabelece 
um “compromisso” de ofertar R$ 40 
bilhões em empréstimos para 10 milhões 
de pessoas “mais pobres”, até o fim de 
2022. 

Terminou com quatro blocos 
'encalhados' o leilão de cinco áreas de 
exploração de petróleo no pré-sal, 
realizado pela ANP. A Petrobras, em 
consórcio com a chinesa CNODC, 
apresentou a única oferta do leilão e 

arrematou o bloco de Aram, na Bacia de 
Santos – o mais caro entre os oferecidos. 
Com o resultado, a arrecadação da 6ª 
Rodada de Partilha de Produção, que 
poderia chegar a R$ 7,85 bilhões, ficou 
em R$ 5,05 bilhões – 64,3% do total 
esperado.  

A PEC Emergencial enviada pelo 
Governo Federal ao Congresso Nacional 
prevê uma economia anual de até R$ 35 
bilhões aos cofres públicos de 14 
Unidades da Federação, considerando 
cortes de salários e suspensão de 
reajustes. 

A equipe econômica deve propor 
no pacote de reformas o uso do dinheiro 
parado nos fundos setoriais para abater a 
dívida pública. A ideia é que os Fundos 
passem por uma avaliação e os que não 
forem renovados sejam extintos em 
cinco anos. Hoje, são cerca de 280. 

Setor Externo  

A balança comercial brasileira 
registrou superávit de US$ 14 milhões 
nas duas primeiras semanas de 
novembro. No começo deste mês, as 
exportações somaram US$ 4,230 bilhões 
(queda de 32,7% contra novembro de 
2018) e as importações totalizaram 
US$4,216 bilhões (queda de 16,7% na 
mesma comparação). Houve queda nas 
exportações de manufaturados (-41%), 
de semimanufaturados (-28,3%) e de 
produtos básicos (-26,7%) ante 
novembro de 2018. 

A China, principal parceiro 
comercial do Brasil, puxou o     resultado 
do superávit brasileiro este ano. De 
janeiro a outubro, o saldo da balança 
comercial foi de US$ 34,9 bilhões, sendo 
que o saldo do comércio com a China foi 
de US$21,4bilhões.  

A ONU confirmou que a 
Conferência do Clima (COP25) será em 
Madri, na Espanha, após o Chile 
cancelar o evento. As datas da 
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conferência também foram mantidas: 2 a 
13 de dezembro. 

Os Estados Unidos notificaram a 
ONU e confirmaram a saída do Acordo 
de Paris. A informação foi dada por 
Mike Pompeo, Secretário de Estado. 
Este é o primeiro passo formal dos 
americanos na saída do pacto global no 
combate às mudanças climáticas. 

O Banco Central da China cortou 
a taxa de juros sobre empréstimo de 
médio prazo de um ano, pela primeira 
vez desde o início de 2016. 

O presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, afirmou que as 
negociações comerciais com a China 
"estão avançando bem rápido", mas não 
se comprometeu sobre o sucesso da 
iniciativa. "Vamos ver", comentou 
durante entrevista coletiva na Casa 
Branca, voltando a dizer que Pequim 
estaria mais interessada no acordo do 
que os americanos. 

A taxa de desemprego no Reino 
Unido caiu para 3,8% no período de três 
meses até setembro, segundo dados do 
Escritório de Estatísticas Nacionais. O 
resultado veio abaixo da expectativa de 
analistas consultados pelo The Wall 
Street Journal, que previam manutenção 
da taxa em 3,9%. 

As exportações de carne suína da 
BRF para a China têm potencial para 
aumentar até 40%, após a habilitação da 
unidade localizada em Lucas do Rio 
Verde (MT). Na área de frangos, a 
expectativa é de crescimento de cerca de 
20%. 
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O NATAL DO COMERCIO 

O varejo deverá movimentar R$ 
35,9 bilhões, alta de 4,8% no volume de 
vendas em comparação com 2018 A 
CNC calcula que as contratações de 
empregos temporários para o período 
entre os meses de setembro e novembro, 
alcancem 87,5 mil postos. 

 Para o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, a agenda de reformas 
foi um dos fatores que influíram na 
melhora do ambiente econômico. O 
Presidente da CNC observa, no entanto, 
que a reforma da previdência não 
resolverá todos os problemas. 
“Precisamos avançar em outras frentes, 
como a reforma tributária, que trará 
resultados mais imediatos que da 
previdência”.  

LULA /SÉRGIO MORO 

O sociólogo e cientista político 
Sérgio Abranches viu com naturalidade 
a liberação de Lula. “Sua condenação 
pela Justiça teve, na época, um 
simbolismo enorme para a vida política 
brasileira, embora fosse para mim o 
momento mais triste da História política 
do País”. Mas, para o cientista político, a 
ida de Sergio Moro, o juiz que condenou 
Lula, para o Governo Bolsonaro 
“deslegitimou sua própria sentença”. 

Anselmo Gois – O Globo, 9/11/19 

MERCADO DE TRABALHO 

 Meter a mão no bolso do 
desempregado foi a solução encontrada 
pelo governo para bancar os incentivos á 
criação de empregos para jovens de 18 a 
29 anos. Ninguém pode prever com 
segurança quantos empregos serão 
criados, mas o Governo sairá no lucro, 
certamente, se prevalecerem as 
condições anunciadas. Se der tudo certo 

e os contratos chegarem a 1,8 milhão em 
cinco anos, o custo dos incentivos será 
de R$ 10 bilhões, segundo o secretário 
especial de Previdência e Trabalho, 
Rogério Marinho.  

No mesmo período, a 
arrecadação de 7,5% sobre o seguro-
desemprego poderá ficar entre R$ 11 
bilhões e R$ 12 bilhões. Bom negócio, 
de toda forma, com ou sem abertura das 
vagas previstas nos cálculos oficiais. 

O Estado de São Paulo – 14/11/2019 

 

REFORMA DO ESTADO 

O Governo de Jair Bolsonaro 
encaminha ao Congresso seis conjuntos 
de medidas que, nas palavras do ministro 
Paulo Guedes, dão início a uma tardia 
reforma do Estado. "Essa transformação 
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da máquina pública - que servia a uma 
ordem politicamente fechada e agora 
precisa servir à população - busca a 
modernização", diz Guedes. 

Está previsto o envio de três 
Propostas de Emenda à Constituição; 
para o Senado, a PEC Mais Brasil, que 
Guedes chama de pacto federativo e que 
traz um novo regime fiscal; a PEC da 
emergência fiscal, que institui gatilhos 
para conter gastos públicos em caso de 
crise financeira na União, Estados e 
Municípios; e a PEC dos fundos, que 
revê 281 fundos públicos. 

Para a Câmara, seguem a PEC da 
reforma administrativa, que remodela o 
serviço público de todos os entes, e um 
projeto de lei que traz um novo modelo 
de privatizações. 

A primeira fase da reforma 
tributária do Governo, que une tributos 
federais para instituir o IVA dual, entra 
numa comissão mista, explica o 
ministro. 

Segundo Guedes, o trâmite e o 
arcabouço de cada proposta são 
resultados de um diálogo construtivo 
entre Executivo e Legislativo.  

MUDANÇA NA CONSTITUIÇÃO 

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, anunciou que estava 
propondo uma Constituinte para fazer as 
mudanças que o Congresso considerar 
necessárias. 

O fato político que ganhou 
dimensão não é uma nova Constituinte, 
por ser inviável juridicamente, mas a 
alteração da Constituição através de uma 
emenda, ou a mudança do Código de 
Processo Penal. 

A tese de Constituinte levantada 
por Alcolumbre não encontra respaldo 
na própria Constituição, que não prevê 
essa possibilidade. Depois de 
promulgada, em 1988, ela poderia ter 
sido revisada pelo Congresso cinco anos 

depois, mas não o foi. A partir daí, não 
há como mudá-la sem a utilização de 
uma proposta de emenda constitucional 
(PEC) a ser aprovada pelo Congresso. 

A convocação de uma 
Constituinte exclusiva para tratar da 
reforma política já foi proposta pelo PT 
em diversas ocasiões, nos últimos anos. 

ARGENTINA EM CRISE 

A situação no país vizinho é 
dramática: déficit público da ordem de 
6% do PIB, recessão (queda de – 3,1% 
do PIB), inflação galopante (de 55% ao 
ano) e cerca de 35% da população 
urbana está na linha da pobreza. 

O acordo com o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), que 
daria ao país vizinho acesso a cerca de 
U$$ 57 bilhões, foi considerado pelo 
presidente peronista Alberto Fernández 
como “impossível” de cumprir”.  

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Juros em queda, inflação baixa, 
maior oferta de crédito, recuperação do 
emprego, ainda que lentamente, e a 
liberação de recursos extras do FGTS, 
são fatores para que o comércio e a 
indústria de bens de consumo se 
preparem para uma retomada das vendas 
neste final de ano. Estoques mais 
enxutos nas lojas e velocidade maior de 
produção nas fábricas são o termômetro 
de que este Natal deverá ser o melhor 
para o varejo desde 2013. 

O Indicador de Nível de 
Atividade (INA) da Indústria paulista 
expandiu 0,1% em setembro, na série 
livre de influências sazonais. Em relação 
ao mesmo mês de 2018, a alta foi de 
1,6%. 

A expectativa da Associação 
Latino Americana de Aço (Alacero) é de 
que o consumo de aço na América 
Latina não deva apresentar alta neste 
ano. A estimativa é de que o consumo 
aparente alcance 66 milhões de 
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toneladas, o mesmo volume apurado em 
2016. No ano passado, as vendas de aço 
na região atingiram 67 milhões de 
toneladas. 

Divulgado pelo Ibre/FGV, o 
Índice de Confiança Empresarial (ICE) 
ficou praticamente estável, ao cair 0,1 
ponto em outubro, na série ajustada 
sazonalmente, registrando 94,0 pontos. 
Em setembro, o índice havia avançado 
0,1 ponto. Com o resultado, a média 
móvel trimestral do ICE passa de 92,9 
para 94,0 pontos. Na comparação 
interanual, houve aumento de 2,9 pontos. 

O mercado de fusões e aquisições 
no Brasil bateu recorde no acumulado de 
janeiro a setembro de 2019, com 614 
transações, ou seja, 31% superior ao 
mesmo período de 2018 e o maior 
volume acumulado dos últimos cinco 
anos, de acordo com levantamento da 
PwC Brasil. 

O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central (IBC-Br) 
avançou 0,44% em setembro ante 
agosto, na série com ajuste sazonal, 
informou há pouco a instituição. Foi a 
terceira elevação mensal consecutiva. O 
índice passou de 138,71 pontos para 
139,32 pontos de agosto para setembro. 
Este é o maior patamar para o IBC-Br 
com ajuste desde junho de 2015 (139,85 
pontos). 

O pagamento do 13º salário deve 
injetar R$ 214,6 bilhões na economia 
brasileira até dezembro deste ano, 
segundo estimativa divulgada pelo 
Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A 
quantia equivale a cerca de 3% do 
Produto Interno Bruto (PIB) do País. O 
valor representa uma alta de 1,6%, na 
comparação com o montante injetado na 
economia no ano passado (R$ 211,2 
bilhões), sem considerar a inflação. 

 

 

PIB e Investimentos 

De acordo com o Boletim Focus 
do Banco Central, a expectativa para o 
crescimento do PIB 2019 permaneceu 
em 0,92%. Em compensação, o 
crescimento esperado para 2020 subiu de 
2,0% para 2,08%. 

Segundo o Indicador Ipea /FBCF, 
o investimento avançou 1,4% em 
setembro, após queda de 1,1% no mês 
anterior. Na comparação com o mesmo 
período de 2018 houve expansão de 
5,7%. Nos últimos 12 meses acumula 
alta de 3,0%. Para 2019 a expansão 
prevista é de 3,0%. 

A previsão de crescimento do 
PIB em 2019 da Secretaria de Política 
Econômica (SPE) do Ministério da 
Economia foi elevada de 0,85% para 
0,9%. É a segunda vez consecutiva que o 
Ministério eleva a previsão de 
crescimento, após quatro cortes 
seguidos. 

Segundo o Ministro Paulo 
Guedes, o PIB brasileiro deve avançar 
entre 2% e 2,5% em 2020, mais do que o 
dobro da taxa a ser observada em 2019. 

O Bradesco revisou suas 
estimativas para crescimento do PIB de 
0,8% para 0,9% em 2019; e de 1,9% 
para 2,2% em 2020. Segundo o Banco, a 
mudança para este ano é reflexo dos 
dados correntes, que mostram uma 
recuperação moderada, mas consistente 
da atividade econômica. Para 2020, a 
revisão é compatível com a melhora 
adicional esperada para as condições 
financeiras domésticas. 

Indústria 

A produção industrial brasileira 
cresceu 0,3% em setembro, na 
comparação com agosto, puxada 
principalmente pela produção de 
veículos automotores, segundo o IBGE. 
Essa foi a segunda alta mensal seguida e 
o melhor setembro em 2 anos. O 
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resultado de agosto foi revisto para um 
avanço de 1,2%, ante leitura anterior de 
alta de 0,8%. 

De acordo com os dados 
divulgados pela Anfavea, entre janeiro e 
outubro foram vendidos no País 2,28 
milhões de veículos, o melhor 
desempenho para o período desde o ano 
de 2014, 8,7% a mais em relação aos 10 
primeiros meses de 2018. Com este 
resultado, a produção acumula expansão 
de 1,2% em doze meses. Para 2019, a 
alta é de 3,3%. 

A CNI divulgou os resultados 
dos Indicadores Industriais referentes ao 
mês de setembro. Na série ajustada 
sazonalmente, dois dos seis indicadores 
apresentaram melhora: Faturamento 
Real (+0,4%) e Massa Salarial Real 
(+0,4%). Horas Trabalhadas recuou 
0,2%, enquanto Emprego, Rendimento 
Médio Real e Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada (NUCI) 
apresentaram estabilidade. 

A Klabin, maior produtora de 
papéis para embalagem e de embalagens 
de papelão ondulado do País, acaba de 
levantar mais de R$ 7 bilhões com 
instituições financeiras nacionais e 
estrangeiras, para financiar o projeto 
Puma II. 

O Índice de Produção 
Agroindustrial Brasileira (PIMAgro) 
calculado pelo Centro de Estudo em 
Agronegócios da FGV Agro reagiu em 
setembro, depois de três meses 
consecutivos de retrações. Registrou alta 
de 1,8% em relação a setembro/2018. 
Foi o terceiro mês de variação positiva 
em 2019. 

De acordo com a ANP, a 
produção de petróleo do Brasil em 
setembro atingiu 2,927 milhões de barris 
por dia, redução de 2,1% ante agosto. 

Cerca de 9 bilhões de peças são 
confeccionadas anualmente pela 
indústria têxtil e de confecção no País, o 

que gerou mais de R$ 52,5 bilhões de 
faturamento só no ano passado. Apesar 
dos números grandiosos, em 2018, o 
setor amargou queda de 2,9% na 
produção e redução de 1,3% nas vendas. 

De acordo com a pesquisa da 
Abia, a indústria de alimentos continua 
se recuperando dos anos de crise, a um 
passo lento. No primeiro semestre deste 
ano, as vendas avançaram 1,3% na 
comparação com as de igual período do 
ano passado. Em 12 meses, encerrados 
em junho, registraram crescimento de 
1,1%. 

Durante a inauguração do Senai 
Cimatec Park - centro de inovação da 
indústria - o prefeito de Salvador, ACM 
Neto (DEM), defendeu o Sistema S, 
como imprescindível ao País. 

Em outubro, as vendas de 
máquinas agrícolas e rodoviárias no 
Brasil somaram 4,2 mil unidades, queda 
de 16,2% ante outubro/2018. Recuo de 
15% em relação a setembro, segundo a 
Anfavea. No acumulado do ano, as 
vendas internas atingiram 37,1 mil 
unidades, queda de 6,3% na comparação 
com o período entre janeiro e outubro de 
2018. 

A produção de petróleo do Brasil, 
em setembro, atingiu 2,927 milhões de 
barris por dia, redução de 2,1% ante 
agosto. A ANP registrou aumento de 
17,8% em relação ao mesmo mês de 
2018.  

Comércio 

Em setembro, o volume de 
receita do setor de serviços registrou 
incremento de 1,2%, na comparação 
com o mês anterior, segundo a 
PMS/IBGE. A CNC revisou de +0,8% 
para +1,0% sua expectativa para o 
desempenho do setor em 2019 – o 
primeiro crescimento em 5 anos. A 
Entidade espera crescimento de 1,7% no 
ano de 2020. 
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Segundo dados do IBGE, as 
vendas do comércio varejista cresceram 
0,7% em setembro, na comparação com 
o mês anterior. Móveis e 
eletrodomésticos estão entre os 
principais destaques da alta. Foi o quinto 
resultado positivo consecutivo do setor 
no ano, com ganho acumulado de 2,4% 
no período. Melhor resultado para meses 
de setembro, desde 2009 (1,1%). 

 Segundo a CNC, o varejo espera 
que o faturamento real do Natal aumente 
4,8% em relação a 2018, descontada a 
inflação. Se a previsão da CNC se 
confirmar, será o melhor desempenho 
em seis anos. 

O comércio online tem 
conquistado novos consumidores. Neste 
fim de ano, pela primeira vez, as lojas 
online empataram com as lojas de 
departamento, como local preferido 
pelos brasileiros para fazer as compras 
de Natal. Pesquisa de intenção de 
compras de Natal da CNDL/SPC Brasil 
mostra que 41% dos consumidores 
pretendem adquirir produtos em lojas 
online, o mesmo percentual de quem 
planeja consumir em lojas físicas. 

O Instituto Fecomércio/RJ revela 
que 63,4% dos fluminenses pretendem 
aproveitar a Black Friday para realizar 
compras. É o equivalente a 8,1 milhões 
pessoas. Os consumidores planejam 
gastar cerca de R$ 557, em média, nas 
promoções do dia 29, valor três vezes 
maior que o gasto no Dia dos 
Namorados. 

Impulsionado pelo Black Friday, 
o faturamento do comércio varejista de 
São Paulo deve atingir a marca dos R$68 
bilhões em novembro, um avanço de 
7,4% ante os R$ 63,3 bilhões do mesmo 
mês de 2018, estima a Fecomércio-SP. 

 

As vendas do varejo brasileiro 
medidas pelo Índice Cielo de Varejo 
Ampliado (ICVA) tiveram aumento real 
de 5,2% em outubro em comparação 
com o mesmo mês em 2018.  

Agricultura  

De acordo com a Conab a 
estimativa da safra 2019/2020 aponta 
crescimento na produção brasileira de 
grãos, em comparação à safra anterior, 
de 246,4 milhões de toneladas, 
incremento de 1,8% ou 4,3 milhões de 
toneladas, em relação a 2018/19. 

Para a área semeada, a 
expectativa é que sejam cultivados 64,1 
milhões de hectares, variação positiva de 
1,4% na comparação com a safra 
anterior. 

A estimativa nacional de cultivo 
do milho, considerando a primeira, 
segunda e terceira safras, na temporada 
2019/20, deverá apresentar redução de 
1,7%, ante 2018/19 cerca de 98,4 
milhões de toneladas. 

O Índice de Confiança do 
Agronegócio (ICAgro), calculado pela 
Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp) e pela Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB), 
registrou alta no terceiro trimestre deste 
ano. O indicador encerrou o período 
em 115,1 pontos. A escala do IC Agro 
vai de zero a 200, e 100 é o ponto 
neutro. 

Segundo a CNA e o Cepea, o 
PIB do agronegócio ficou estável no 
ano passado, com recuo de 0,01%, na 
comparação com o ano anterior. Em 
julho deste ano, o PIB do agronegócio 
teve alta de 0,38%. No acumulado do 
ano (janeiro a julho), o desempenho foi 
ligeiramente negativo, de menos 
0,85%. 

No Centro-Sul, maior região 
produtora de açúcar e álcool do País, a 
produção de cana na safra 2018/2019 
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registou queda de 3,90% ante 
2017/2018, a de açúcar apresentou -    
26,48%, enquanto a de etanol cresceu 
18,65%, sempre na mesma base de 
comparação. 

Os temporais que atingiram o 
Rio Grande do Sul paralisaram os 
trabalhos no campo em diversa regiões 
do Estado. Produtores de trigo, de 
algumas regiões, estão colhendo o 
cereal mais verde ou úmido que o 
desejável para não perder a produção. 
A área plantada no Estado está 
estimada em 739,4 mil hectares. 

A produção de ovos de galinha 
totalizou 956,62 milhões de dúzias no 
terceiro trimestre de 2019, aumento de 
1,5% em relação ao trimestre anterior, 
de acordo com os resultados 
preliminares das Pesquisas Trimestrais 
do Abate de Animais, do Leite, do 
Couro e da Produção de Ovos de 
Galinha, divulgada pelo IBGE. 

Mercado de Trabalho 

O Indicador Antecedente de 
Emprego, divulgado pelo Ibre/FGV, 
apresentou recuo em outubro, de 87,1 
para 85,8 pontos. Com a piora na 
passagem mensal, o indicador encontra-
se abaixo de sua média histórica (86,9). 
A média trimestral móvel subiu de 86,5 
para 86,6 pontos. 

A taxa de desemprego no Brasil 
ficou em 11,8% no trimestre encerrado 
em setembro, atingindo 12,5 milhões de 
pessoas, segundo o IBGE. Na 
comparação com o mesmo trimestre de 
2018, houve incremento de 1,5 milhão 
de pessoas na população ocupada, que 
atingiu o recorde de 93,8 milhões. 

Recordes de pessoas em situação 
de extrema pobreza e dos índices de 
desigualdade são os resultados de quatro 
anos seguidos de crise econômica no 
Brasil, apontados em um estudo 
divulgado pelo IBGE. Em 2018, chegou 
a 13,5 milhões o número de brasileiros 

vivendo abaixo da linha da extrema 
pobreza – 4,5 milhões a mais que em 
2014, quando o País vivia sob os 
patamares mais baixos de desemprego. É 
o maior contingente de pessoas nesta 
condição na série histórica desde 2012. 

De acordo com o 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. No acumulado até setembro 
o Brasil gerou 761.776 empregos 
formais, 6% a mais do que o mesmo 
período do ano passado. Já no 
acumulado em 12 meses, registrou 
ganho de 548.297 empregos formais. 

O programa de emprego Verde 
Amarelo, anunciado pelo Governo, 
pretende gerar 1,8 milhão de postos de 
trabalho até o fim de 2022 e irá 
beneficiar os jovens entre 18 e 29 anos, 
que não tiveram nenhum emprego com 
carteira assinada. O teto da remuneração 
na modalidade - criada por Medida 
Provisória - será de 1,5 salário mínimo. 

Sistema Financeiro 

O Banco Central informou que as 
retiradas de recursos da caderneta de 
poupança superaram os depósitos em 
R$247 milhões no mês de outubro. No 
acumulado dos dez primeiros meses 
deste ano, os saques superaram os 
depósitos, resultando em retirada liquida 
de R$ 6,31 bilhões. Em setembro, o 
saldo da poupança registrava R$ 817,970 
bilhões e em outubro subiu para 
R$820,571 bilhões. 

O percentual de famílias 
endividadas com cartão de crédito, 
cheque especial, cheque pré-datado, 
crédito consignado, crédito pessoal, 
carnê de loja, prestação de carro e 
prestação de casa alcançou 64,7% em 
outubro, representando queda em relação 
aos 65,1% observados em setembro de 
2019. 
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A Caixa Econômica Federal 
cortou pela metade a taxa de juros do 
cheque especial, de 9,99% para 4,99% 
ao mês. Na média, foi de 9,41% na 
semana encerrada em 29 de outubro. 
Percentual menor que o praticado pelos 
bancos privados. 

Com mais afrouxamento 
monetário vindo do Federal Reserve e do 
Copom, a Bolsa brasileira fechou outro 
mês no azul, com ganhos de 2,36% para 
o Ibovespa. 

O crédito concedido para as 
pessoas físicas no Brasil alcançou o 
maior ritmo de crescimento em sete 
anos. Em um cenário de fragilidade da 
atividade econômica e do mercado de 
trabalho, o aumento da tomada de 
empréstimos tem representado algum 
estímulo para o consumo das famílias. 
Em 2019, a concessão de crédito livre 
para a pessoa física subiu cerca de 11% 
entre janeiro e setembro. 

O Conselho de Administração do 
BNDES permitiu que antecipe o 
pagamento de 60% de seu lucro à União, 
na forma de dividendos. O Banco vai 
adiantar mais R$ 4,6 bilhões ao Tesouro 
este ano, referentes ao lucro do primeiro 
semestre. 

O BNDES quer extinguir sua 
carteira de participações acionárias em 
três anos, zerando os quase R$ 120 
bilhões geridos atualmente pela 
subsidiária BNDESPar. 

A Caixa Econômica obteve lucro 
líquido contábil de R$ 8,026 bilhões no 
terceiro trimestre, alta de 66,7% na 
comparação com o mesmo período do 
ano passado.  

O Banco Central prepara 
mudanças no cheque especial para 
induzir a redução dos juros na linha de 
crédito. A proposta prevê que os bancos 
poderão cobrar tarifa mensal dos clientes 
que quiserem ter acesso a um limite de 
cheque especial. 

A Serasa vai atender 
consumidores online na 24.ª edição do 
Feirão Limpa Nome, que acontece 
online durante o mês de novembro. O 
público alvo são as pessoas que estão  
com o nome negativo ou dívidas 
atrasadas, que terão a  oportunidade de 
renegociar seus débitos com descontos 
que podem chegar a 98%. 

O indicador de recuperação de 
crédito do consumidor avançou 3,0% em 
outubro ante setembro, segundo a 
Corretora Boa Vista. O dado representa 
a quantidade de exclusões de registros de 
inadimplentes da base de dados da 
“empresa”. Na comparação com o 
mesmo mês de 2018, o aumento foi de 
2,90%. 

O BNDES registrou lucro líquido 
de R$ 2,7 bilhões no terceiro trimestre, 
alta de 70% ante igual período de 2018. 
No acumulado de janeiro a setembro, o 
lucro líquido ficou em R$ 14,738 
bilhões, alta de 159,5% em relação aos 
nove primeiros meses de 2018. 
 

Inflação 

O IPCA/IBGE registrou variação 
de 0,10% em outubro, ante -0,04% em 
setembro, o menor resultado para o mês 
desde 1998. Em outubro de 2018, o 
IPCA havia variado 0,45%. Com o 
resultado, o indicador acumula alta de 
2,54% nos 12 meses findos em outubro. 
No acumulado do ano, o índice varia 
2,60%. 

O IGP-DI, divulgado pelo 
Ibre/FGV, registrou alta de 0,55% em 
outubro, ante 0,50% no mês anterior. No 
acumulado do ano, a alta é de 4,96%. 

O INCC subiu 0,18% em 
outubro, ante alta de 0,46% em 
setembro. Os três grupos componentes 
do INCC registraram as seguintes 
variações na passagem de setembro para 
outubro: Materiais e Equipamentos 
(0,29% para 0,50%), Serviços (0,13% 
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para 0,06%) e Mão de Obra (0,64% para 
0,00%). Assim, o INCC variou 4,18% 
nos 12 meses findos em outubro. 

A Secretaria de Política 
Econômica do Ministério da Economia 
revisou a sua estimativa oficial para o 
INPC de 3,67% para 3,26%. 

O IGP-M/FGV subiu 0,08% na 
primeira prévia de novembro, após ter 
aumentado 0,68% na primeira prévia de 
outubro. Com o resultado, o índice 
acumulou elevação de 4,87% em 2019 e 
avanço de 3,74% em 12 meses. 

 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 incentivo ao 
uso de energia eólica e solar.  

A tarifa de energia elétrica 
recuou 3,22% em outubro, item de maior 
impacto negativo sobre a inflação 
medida pelo IPCA/IBGE, equivalente a  
-0,13 ponto porcentual. 

Setor Público 

 Medida Provisória publicada 
pelo Governo estabelece o fim da multa 
adicional de 10% do FGTS nas 
demissões sem justa causa. A medida 
está na mesma MP que criou o programa 
Verde Amarelo, destinado a incentivar a 
contratação de jovens. 

O Governo Federal editou MP 
com o objetivo de expandir o 
microcrédito no País, em que estabelece 
um “compromisso” de ofertar R$ 40 
bilhões em empréstimos para 10 milhões 
de pessoas “mais pobres”, até o fim de 
2022. 

Terminou com quatro blocos 
'encalhados' o leilão de cinco áreas de 
exploração de petróleo no pré-sal, 
realizado pela ANP. A Petrobras, em 
consórcio com a chinesa CNODC, 
apresentou a única oferta do leilão e 

arrematou o bloco de Aram, na Bacia de 
Santos – o mais caro entre os oferecidos. 
Com o resultado, a arrecadação da 6ª 
Rodada de Partilha de Produção, que 
poderia chegar a R$ 7,85 bilhões, ficou 
em R$ 5,05 bilhões – 64,3% do total 
esperado.  

A PEC Emergencial enviada pelo 
Governo Federal ao Congresso Nacional 
prevê uma economia anual de até R$ 35 
bilhões aos cofres públicos de 14 
Unidades da Federação, considerando 
cortes de salários e suspensão de 
reajustes. 

A equipe econômica deve propor 
no pacote de reformas o uso do dinheiro 
parado nos fundos setoriais para abater a 
dívida pública. A ideia é que os Fundos 
passem por uma avaliação e os que não 
forem renovados sejam extintos em 
cinco anos. Hoje, são cerca de 280. 

Setor Externo  

A balança comercial brasileira 
registrou superávit de US$ 14 milhões 
nas duas primeiras semanas de 
novembro. No começo deste mês, as 
exportações somaram US$ 4,230 bilhões 
(queda de 32,7% contra novembro de 
2018) e as importações totalizaram 
US$4,216 bilhões (queda de 16,7% na 
mesma comparação). Houve queda nas 
exportações de manufaturados (-41%), 
de semimanufaturados (-28,3%) e de 
produtos básicos (-26,7%) ante 
novembro de 2018. 

A China, principal parceiro 
comercial do Brasil, puxou o     resultado 
do superávit brasileiro este ano. De 
janeiro a outubro, o saldo da balança 
comercial foi de US$ 34,9 bilhões, sendo 
que o saldo do comércio com a China foi 
de US$21,4bilhões.  

A ONU confirmou que a 
Conferência do Clima (COP25) será em 
Madri, na Espanha, após o Chile 
cancelar o evento. As datas da 
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conferência também foram mantidas: 2 a 
13 de dezembro. 

Os Estados Unidos notificaram a 
ONU e confirmaram a saída do Acordo 
de Paris. A informação foi dada por 
Mike Pompeo, Secretário de Estado. 
Este é o primeiro passo formal dos 
americanos na saída do pacto global no 
combate às mudanças climáticas. 

O Banco Central da China cortou 
a taxa de juros sobre empréstimo de 
médio prazo de um ano, pela primeira 
vez desde o início de 2016. 

O presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, afirmou que as 
negociações comerciais com a China 
"estão avançando bem rápido", mas não 
se comprometeu sobre o sucesso da 
iniciativa. "Vamos ver", comentou 
durante entrevista coletiva na Casa 
Branca, voltando a dizer que Pequim 
estaria mais interessada no acordo do 
que os americanos. 

A taxa de desemprego no Reino 
Unido caiu para 3,8% no período de três 
meses até setembro, segundo dados do 
Escritório de Estatísticas Nacionais. O 
resultado veio abaixo da expectativa de 
analistas consultados pelo The Wall 
Street Journal, que previam manutenção 
da taxa em 3,9%. 

As exportações de carne suína da 
BRF para a China têm potencial para 
aumentar até 40%, após a habilitação da 
unidade localizada em Lucas do Rio 
Verde (MT). Na área de frangos, a 
expectativa é de crescimento de cerca de 
20%. 
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O NATAL DO COMERCIO 

O varejo deverá movimentar R$ 
35,9 bilhões, alta de 4,8% no volume de 
vendas em comparação com 2018 A 
CNC calcula que as contratações de 
empregos temporários para o período 
entre os meses de setembro e novembro, 
alcancem 87,5 mil postos. 

 Para o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, a agenda de reformas 
foi um dos fatores que influíram na 
melhora do ambiente econômico. O 
Presidente da CNC observa, no entanto, 
que a reforma da previdência não 
resolverá todos os problemas. 
“Precisamos avançar em outras frentes, 
como a reforma tributária, que trará 
resultados mais imediatos que da 
previdência”.  

LULA /SÉRGIO MORO 

O sociólogo e cientista político 
Sérgio Abranches viu com naturalidade 
a liberação de Lula. “Sua condenação 
pela Justiça teve, na época, um 
simbolismo enorme para a vida política 
brasileira, embora fosse para mim o 
momento mais triste da História política 
do País”. Mas, para o cientista político, a 
ida de Sergio Moro, o juiz que condenou 
Lula, para o Governo Bolsonaro 
“deslegitimou sua própria sentença”. 

Anselmo Gois – O Globo, 9/11/19 

MERCADO DE TRABALHO 

 Meter a mão no bolso do 
desempregado foi a solução encontrada 
pelo governo para bancar os incentivos á 
criação de empregos para jovens de 18 a 
29 anos. Ninguém pode prever com 
segurança quantos empregos serão 
criados, mas o Governo sairá no lucro, 
certamente, se prevalecerem as 
condições anunciadas. Se der tudo certo 

e os contratos chegarem a 1,8 milhão em 
cinco anos, o custo dos incentivos será 
de R$ 10 bilhões, segundo o secretário 
especial de Previdência e Trabalho, 
Rogério Marinho.  

No mesmo período, a 
arrecadação de 7,5% sobre o seguro-
desemprego poderá ficar entre R$ 11 
bilhões e R$ 12 bilhões. Bom negócio, 
de toda forma, com ou sem abertura das 
vagas previstas nos cálculos oficiais. 

O Estado de São Paulo – 14/11/2019 

 

REFORMA DO ESTADO 

O Governo de Jair Bolsonaro 
encaminha ao Congresso seis conjuntos 
de medidas que, nas palavras do ministro 
Paulo Guedes, dão início a uma tardia 
reforma do Estado. "Essa transformação 
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da máquina pública - que servia a uma 
ordem politicamente fechada e agora 
precisa servir à população - busca a 
modernização", diz Guedes. 

Está previsto o envio de três 
Propostas de Emenda à Constituição; 
para o Senado, a PEC Mais Brasil, que 
Guedes chama de pacto federativo e que 
traz um novo regime fiscal; a PEC da 
emergência fiscal, que institui gatilhos 
para conter gastos públicos em caso de 
crise financeira na União, Estados e 
Municípios; e a PEC dos fundos, que 
revê 281 fundos públicos. 

Para a Câmara, seguem a PEC da 
reforma administrativa, que remodela o 
serviço público de todos os entes, e um 
projeto de lei que traz um novo modelo 
de privatizações. 

A primeira fase da reforma 
tributária do Governo, que une tributos 
federais para instituir o IVA dual, entra 
numa comissão mista, explica o 
ministro. 

Segundo Guedes, o trâmite e o 
arcabouço de cada proposta são 
resultados de um diálogo construtivo 
entre Executivo e Legislativo.  

MUDANÇA NA CONSTITUIÇÃO 

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, anunciou que estava 
propondo uma Constituinte para fazer as 
mudanças que o Congresso considerar 
necessárias. 

O fato político que ganhou 
dimensão não é uma nova Constituinte, 
por ser inviável juridicamente, mas a 
alteração da Constituição através de uma 
emenda, ou a mudança do Código de 
Processo Penal. 

A tese de Constituinte levantada 
por Alcolumbre não encontra respaldo 
na própria Constituição, que não prevê 
essa possibilidade. Depois de 
promulgada, em 1988, ela poderia ter 
sido revisada pelo Congresso cinco anos 

depois, mas não o foi. A partir daí, não 
há como mudá-la sem a utilização de 
uma proposta de emenda constitucional 
(PEC) a ser aprovada pelo Congresso. 

A convocação de uma 
Constituinte exclusiva para tratar da 
reforma política já foi proposta pelo PT 
em diversas ocasiões, nos últimos anos. 

ARGENTINA EM CRISE 

A situação no país vizinho é 
dramática: déficit público da ordem de 
6% do PIB, recessão (queda de – 3,1% 
do PIB), inflação galopante (de 55% ao 
ano) e cerca de 35% da população 
urbana está na linha da pobreza. 

O acordo com o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), que 
daria ao país vizinho acesso a cerca de 
U$$ 57 bilhões, foi considerado pelo 
presidente peronista Alberto Fernández 
como “impossível” de cumprir”.  

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Juros em queda, inflação baixa, 
maior oferta de crédito, recuperação do 
emprego, ainda que lentamente, e a 
liberação de recursos extras do FGTS, 
são fatores para que o comércio e a 
indústria de bens de consumo se 
preparem para uma retomada das vendas 
neste final de ano. Estoques mais 
enxutos nas lojas e velocidade maior de 
produção nas fábricas são o termômetro 
de que este Natal deverá ser o melhor 
para o varejo desde 2013. 

O Indicador de Nível de 
Atividade (INA) da Indústria paulista 
expandiu 0,1% em setembro, na série 
livre de influências sazonais. Em relação 
ao mesmo mês de 2018, a alta foi de 
1,6%. 

A expectativa da Associação 
Latino Americana de Aço (Alacero) é de 
que o consumo de aço na América 
Latina não deva apresentar alta neste 
ano. A estimativa é de que o consumo 
aparente alcance 66 milhões de 
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toneladas, o mesmo volume apurado em 
2016. No ano passado, as vendas de aço 
na região atingiram 67 milhões de 
toneladas. 

Divulgado pelo Ibre/FGV, o 
Índice de Confiança Empresarial (ICE) 
ficou praticamente estável, ao cair 0,1 
ponto em outubro, na série ajustada 
sazonalmente, registrando 94,0 pontos. 
Em setembro, o índice havia avançado 
0,1 ponto. Com o resultado, a média 
móvel trimestral do ICE passa de 92,9 
para 94,0 pontos. Na comparação 
interanual, houve aumento de 2,9 pontos. 

O mercado de fusões e aquisições 
no Brasil bateu recorde no acumulado de 
janeiro a setembro de 2019, com 614 
transações, ou seja, 31% superior ao 
mesmo período de 2018 e o maior 
volume acumulado dos últimos cinco 
anos, de acordo com levantamento da 
PwC Brasil. 

O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central (IBC-Br) 
avançou 0,44% em setembro ante 
agosto, na série com ajuste sazonal, 
informou há pouco a instituição. Foi a 
terceira elevação mensal consecutiva. O 
índice passou de 138,71 pontos para 
139,32 pontos de agosto para setembro. 
Este é o maior patamar para o IBC-Br 
com ajuste desde junho de 2015 (139,85 
pontos). 

O pagamento do 13º salário deve 
injetar R$ 214,6 bilhões na economia 
brasileira até dezembro deste ano, 
segundo estimativa divulgada pelo 
Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A 
quantia equivale a cerca de 3% do 
Produto Interno Bruto (PIB) do País. O 
valor representa uma alta de 1,6%, na 
comparação com o montante injetado na 
economia no ano passado (R$ 211,2 
bilhões), sem considerar a inflação. 

 

 

PIB e Investimentos 

De acordo com o Boletim Focus 
do Banco Central, a expectativa para o 
crescimento do PIB 2019 permaneceu 
em 0,92%. Em compensação, o 
crescimento esperado para 2020 subiu de 
2,0% para 2,08%. 

Segundo o Indicador Ipea /FBCF, 
o investimento avançou 1,4% em 
setembro, após queda de 1,1% no mês 
anterior. Na comparação com o mesmo 
período de 2018 houve expansão de 
5,7%. Nos últimos 12 meses acumula 
alta de 3,0%. Para 2019 a expansão 
prevista é de 3,0%. 

A previsão de crescimento do 
PIB em 2019 da Secretaria de Política 
Econômica (SPE) do Ministério da 
Economia foi elevada de 0,85% para 
0,9%. É a segunda vez consecutiva que o 
Ministério eleva a previsão de 
crescimento, após quatro cortes 
seguidos. 

Segundo o Ministro Paulo 
Guedes, o PIB brasileiro deve avançar 
entre 2% e 2,5% em 2020, mais do que o 
dobro da taxa a ser observada em 2019. 

O Bradesco revisou suas 
estimativas para crescimento do PIB de 
0,8% para 0,9% em 2019; e de 1,9% 
para 2,2% em 2020. Segundo o Banco, a 
mudança para este ano é reflexo dos 
dados correntes, que mostram uma 
recuperação moderada, mas consistente 
da atividade econômica. Para 2020, a 
revisão é compatível com a melhora 
adicional esperada para as condições 
financeiras domésticas. 

Indústria 

A produção industrial brasileira 
cresceu 0,3% em setembro, na 
comparação com agosto, puxada 
principalmente pela produção de 
veículos automotores, segundo o IBGE. 
Essa foi a segunda alta mensal seguida e 
o melhor setembro em 2 anos. O 
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resultado de agosto foi revisto para um 
avanço de 1,2%, ante leitura anterior de 
alta de 0,8%. 

De acordo com os dados 
divulgados pela Anfavea, entre janeiro e 
outubro foram vendidos no País 2,28 
milhões de veículos, o melhor 
desempenho para o período desde o ano 
de 2014, 8,7% a mais em relação aos 10 
primeiros meses de 2018. Com este 
resultado, a produção acumula expansão 
de 1,2% em doze meses. Para 2019, a 
alta é de 3,3%. 

A CNI divulgou os resultados 
dos Indicadores Industriais referentes ao 
mês de setembro. Na série ajustada 
sazonalmente, dois dos seis indicadores 
apresentaram melhora: Faturamento 
Real (+0,4%) e Massa Salarial Real 
(+0,4%). Horas Trabalhadas recuou 
0,2%, enquanto Emprego, Rendimento 
Médio Real e Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada (NUCI) 
apresentaram estabilidade. 

A Klabin, maior produtora de 
papéis para embalagem e de embalagens 
de papelão ondulado do País, acaba de 
levantar mais de R$ 7 bilhões com 
instituições financeiras nacionais e 
estrangeiras, para financiar o projeto 
Puma II. 

O Índice de Produção 
Agroindustrial Brasileira (PIMAgro) 
calculado pelo Centro de Estudo em 
Agronegócios da FGV Agro reagiu em 
setembro, depois de três meses 
consecutivos de retrações. Registrou alta 
de 1,8% em relação a setembro/2018. 
Foi o terceiro mês de variação positiva 
em 2019. 

De acordo com a ANP, a 
produção de petróleo do Brasil em 
setembro atingiu 2,927 milhões de barris 
por dia, redução de 2,1% ante agosto. 

Cerca de 9 bilhões de peças são 
confeccionadas anualmente pela 
indústria têxtil e de confecção no País, o 

que gerou mais de R$ 52,5 bilhões de 
faturamento só no ano passado. Apesar 
dos números grandiosos, em 2018, o 
setor amargou queda de 2,9% na 
produção e redução de 1,3% nas vendas. 

De acordo com a pesquisa da 
Abia, a indústria de alimentos continua 
se recuperando dos anos de crise, a um 
passo lento. No primeiro semestre deste 
ano, as vendas avançaram 1,3% na 
comparação com as de igual período do 
ano passado. Em 12 meses, encerrados 
em junho, registraram crescimento de 
1,1%. 

Durante a inauguração do Senai 
Cimatec Park - centro de inovação da 
indústria - o prefeito de Salvador, ACM 
Neto (DEM), defendeu o Sistema S, 
como imprescindível ao País. 

Em outubro, as vendas de 
máquinas agrícolas e rodoviárias no 
Brasil somaram 4,2 mil unidades, queda 
de 16,2% ante outubro/2018. Recuo de 
15% em relação a setembro, segundo a 
Anfavea. No acumulado do ano, as 
vendas internas atingiram 37,1 mil 
unidades, queda de 6,3% na comparação 
com o período entre janeiro e outubro de 
2018. 

A produção de petróleo do Brasil, 
em setembro, atingiu 2,927 milhões de 
barris por dia, redução de 2,1% ante 
agosto. A ANP registrou aumento de 
17,8% em relação ao mesmo mês de 
2018.  

Comércio 

Em setembro, o volume de 
receita do setor de serviços registrou 
incremento de 1,2%, na comparação 
com o mês anterior, segundo a 
PMS/IBGE. A CNC revisou de +0,8% 
para +1,0% sua expectativa para o 
desempenho do setor em 2019 – o 
primeiro crescimento em 5 anos. A 
Entidade espera crescimento de 1,7% no 
ano de 2020. 
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Segundo dados do IBGE, as 
vendas do comércio varejista cresceram 
0,7% em setembro, na comparação com 
o mês anterior. Móveis e 
eletrodomésticos estão entre os 
principais destaques da alta. Foi o quinto 
resultado positivo consecutivo do setor 
no ano, com ganho acumulado de 2,4% 
no período. Melhor resultado para meses 
de setembro, desde 2009 (1,1%). 

 Segundo a CNC, o varejo espera 
que o faturamento real do Natal aumente 
4,8% em relação a 2018, descontada a 
inflação. Se a previsão da CNC se 
confirmar, será o melhor desempenho 
em seis anos. 

O comércio online tem 
conquistado novos consumidores. Neste 
fim de ano, pela primeira vez, as lojas 
online empataram com as lojas de 
departamento, como local preferido 
pelos brasileiros para fazer as compras 
de Natal. Pesquisa de intenção de 
compras de Natal da CNDL/SPC Brasil 
mostra que 41% dos consumidores 
pretendem adquirir produtos em lojas 
online, o mesmo percentual de quem 
planeja consumir em lojas físicas. 

O Instituto Fecomércio/RJ revela 
que 63,4% dos fluminenses pretendem 
aproveitar a Black Friday para realizar 
compras. É o equivalente a 8,1 milhões 
pessoas. Os consumidores planejam 
gastar cerca de R$ 557, em média, nas 
promoções do dia 29, valor três vezes 
maior que o gasto no Dia dos 
Namorados. 

Impulsionado pelo Black Friday, 
o faturamento do comércio varejista de 
São Paulo deve atingir a marca dos R$68 
bilhões em novembro, um avanço de 
7,4% ante os R$ 63,3 bilhões do mesmo 
mês de 2018, estima a Fecomércio-SP. 

 

As vendas do varejo brasileiro 
medidas pelo Índice Cielo de Varejo 
Ampliado (ICVA) tiveram aumento real 
de 5,2% em outubro em comparação 
com o mesmo mês em 2018.  

Agricultura  

De acordo com a Conab a 
estimativa da safra 2019/2020 aponta 
crescimento na produção brasileira de 
grãos, em comparação à safra anterior, 
de 246,4 milhões de toneladas, 
incremento de 1,8% ou 4,3 milhões de 
toneladas, em relação a 2018/19. 

Para a área semeada, a 
expectativa é que sejam cultivados 64,1 
milhões de hectares, variação positiva de 
1,4% na comparação com a safra 
anterior. 

A estimativa nacional de cultivo 
do milho, considerando a primeira, 
segunda e terceira safras, na temporada 
2019/20, deverá apresentar redução de 
1,7%, ante 2018/19 cerca de 98,4 
milhões de toneladas. 

O Índice de Confiança do 
Agronegócio (ICAgro), calculado pela 
Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp) e pela Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB), 
registrou alta no terceiro trimestre deste 
ano. O indicador encerrou o período 
em 115,1 pontos. A escala do IC Agro 
vai de zero a 200, e 100 é o ponto 
neutro. 

Segundo a CNA e o Cepea, o 
PIB do agronegócio ficou estável no 
ano passado, com recuo de 0,01%, na 
comparação com o ano anterior. Em 
julho deste ano, o PIB do agronegócio 
teve alta de 0,38%. No acumulado do 
ano (janeiro a julho), o desempenho foi 
ligeiramente negativo, de menos 
0,85%. 

No Centro-Sul, maior região 
produtora de açúcar e álcool do País, a 
produção de cana na safra 2018/2019 
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registou queda de 3,90% ante 
2017/2018, a de açúcar apresentou -    
26,48%, enquanto a de etanol cresceu 
18,65%, sempre na mesma base de 
comparação. 

Os temporais que atingiram o 
Rio Grande do Sul paralisaram os 
trabalhos no campo em diversa regiões 
do Estado. Produtores de trigo, de 
algumas regiões, estão colhendo o 
cereal mais verde ou úmido que o 
desejável para não perder a produção. 
A área plantada no Estado está 
estimada em 739,4 mil hectares. 

A produção de ovos de galinha 
totalizou 956,62 milhões de dúzias no 
terceiro trimestre de 2019, aumento de 
1,5% em relação ao trimestre anterior, 
de acordo com os resultados 
preliminares das Pesquisas Trimestrais 
do Abate de Animais, do Leite, do 
Couro e da Produção de Ovos de 
Galinha, divulgada pelo IBGE. 

Mercado de Trabalho 

O Indicador Antecedente de 
Emprego, divulgado pelo Ibre/FGV, 
apresentou recuo em outubro, de 87,1 
para 85,8 pontos. Com a piora na 
passagem mensal, o indicador encontra-
se abaixo de sua média histórica (86,9). 
A média trimestral móvel subiu de 86,5 
para 86,6 pontos. 

A taxa de desemprego no Brasil 
ficou em 11,8% no trimestre encerrado 
em setembro, atingindo 12,5 milhões de 
pessoas, segundo o IBGE. Na 
comparação com o mesmo trimestre de 
2018, houve incremento de 1,5 milhão 
de pessoas na população ocupada, que 
atingiu o recorde de 93,8 milhões. 

Recordes de pessoas em situação 
de extrema pobreza e dos índices de 
desigualdade são os resultados de quatro 
anos seguidos de crise econômica no 
Brasil, apontados em um estudo 
divulgado pelo IBGE. Em 2018, chegou 
a 13,5 milhões o número de brasileiros 

vivendo abaixo da linha da extrema 
pobreza – 4,5 milhões a mais que em 
2014, quando o País vivia sob os 
patamares mais baixos de desemprego. É 
o maior contingente de pessoas nesta 
condição na série histórica desde 2012. 

De acordo com o 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. No acumulado até setembro 
o Brasil gerou 761.776 empregos 
formais, 6% a mais do que o mesmo 
período do ano passado. Já no 
acumulado em 12 meses, registrou 
ganho de 548.297 empregos formais. 

O programa de emprego Verde 
Amarelo, anunciado pelo Governo, 
pretende gerar 1,8 milhão de postos de 
trabalho até o fim de 2022 e irá 
beneficiar os jovens entre 18 e 29 anos, 
que não tiveram nenhum emprego com 
carteira assinada. O teto da remuneração 
na modalidade - criada por Medida 
Provisória - será de 1,5 salário mínimo. 

Sistema Financeiro 

O Banco Central informou que as 
retiradas de recursos da caderneta de 
poupança superaram os depósitos em 
R$247 milhões no mês de outubro. No 
acumulado dos dez primeiros meses 
deste ano, os saques superaram os 
depósitos, resultando em retirada liquida 
de R$ 6,31 bilhões. Em setembro, o 
saldo da poupança registrava R$ 817,970 
bilhões e em outubro subiu para 
R$820,571 bilhões. 

O percentual de famílias 
endividadas com cartão de crédito, 
cheque especial, cheque pré-datado, 
crédito consignado, crédito pessoal, 
carnê de loja, prestação de carro e 
prestação de casa alcançou 64,7% em 
outubro, representando queda em relação 
aos 65,1% observados em setembro de 
2019. 
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A Caixa Econômica Federal 
cortou pela metade a taxa de juros do 
cheque especial, de 9,99% para 4,99% 
ao mês. Na média, foi de 9,41% na 
semana encerrada em 29 de outubro. 
Percentual menor que o praticado pelos 
bancos privados. 

Com mais afrouxamento 
monetário vindo do Federal Reserve e do 
Copom, a Bolsa brasileira fechou outro 
mês no azul, com ganhos de 2,36% para 
o Ibovespa. 

O crédito concedido para as 
pessoas físicas no Brasil alcançou o 
maior ritmo de crescimento em sete 
anos. Em um cenário de fragilidade da 
atividade econômica e do mercado de 
trabalho, o aumento da tomada de 
empréstimos tem representado algum 
estímulo para o consumo das famílias. 
Em 2019, a concessão de crédito livre 
para a pessoa física subiu cerca de 11% 
entre janeiro e setembro. 

O Conselho de Administração do 
BNDES permitiu que antecipe o 
pagamento de 60% de seu lucro à União, 
na forma de dividendos. O Banco vai 
adiantar mais R$ 4,6 bilhões ao Tesouro 
este ano, referentes ao lucro do primeiro 
semestre. 

O BNDES quer extinguir sua 
carteira de participações acionárias em 
três anos, zerando os quase R$ 120 
bilhões geridos atualmente pela 
subsidiária BNDESPar. 

A Caixa Econômica obteve lucro 
líquido contábil de R$ 8,026 bilhões no 
terceiro trimestre, alta de 66,7% na 
comparação com o mesmo período do 
ano passado.  

O Banco Central prepara 
mudanças no cheque especial para 
induzir a redução dos juros na linha de 
crédito. A proposta prevê que os bancos 
poderão cobrar tarifa mensal dos clientes 
que quiserem ter acesso a um limite de 
cheque especial. 

A Serasa vai atender 
consumidores online na 24.ª edição do 
Feirão Limpa Nome, que acontece 
online durante o mês de novembro. O 
público alvo são as pessoas que estão  
com o nome negativo ou dívidas 
atrasadas, que terão a  oportunidade de 
renegociar seus débitos com descontos 
que podem chegar a 98%. 

O indicador de recuperação de 
crédito do consumidor avançou 3,0% em 
outubro ante setembro, segundo a 
Corretora Boa Vista. O dado representa 
a quantidade de exclusões de registros de 
inadimplentes da base de dados da 
“empresa”. Na comparação com o 
mesmo mês de 2018, o aumento foi de 
2,90%. 

O BNDES registrou lucro líquido 
de R$ 2,7 bilhões no terceiro trimestre, 
alta de 70% ante igual período de 2018. 
No acumulado de janeiro a setembro, o 
lucro líquido ficou em R$ 14,738 
bilhões, alta de 159,5% em relação aos 
nove primeiros meses de 2018. 
 

Inflação 

O IPCA/IBGE registrou variação 
de 0,10% em outubro, ante -0,04% em 
setembro, o menor resultado para o mês 
desde 1998. Em outubro de 2018, o 
IPCA havia variado 0,45%. Com o 
resultado, o indicador acumula alta de 
2,54% nos 12 meses findos em outubro. 
No acumulado do ano, o índice varia 
2,60%. 

O IGP-DI, divulgado pelo 
Ibre/FGV, registrou alta de 0,55% em 
outubro, ante 0,50% no mês anterior. No 
acumulado do ano, a alta é de 4,96%. 

O INCC subiu 0,18% em 
outubro, ante alta de 0,46% em 
setembro. Os três grupos componentes 
do INCC registraram as seguintes 
variações na passagem de setembro para 
outubro: Materiais e Equipamentos 
(0,29% para 0,50%), Serviços (0,13% 
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para 0,06%) e Mão de Obra (0,64% para 
0,00%). Assim, o INCC variou 4,18% 
nos 12 meses findos em outubro. 

A Secretaria de Política 
Econômica do Ministério da Economia 
revisou a sua estimativa oficial para o 
INPC de 3,67% para 3,26%. 

O IGP-M/FGV subiu 0,08% na 
primeira prévia de novembro, após ter 
aumentado 0,68% na primeira prévia de 
outubro. Com o resultado, o índice 
acumulou elevação de 4,87% em 2019 e 
avanço de 3,74% em 12 meses. 

 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 incentivo ao 
uso de energia eólica e solar.  

A tarifa de energia elétrica 
recuou 3,22% em outubro, item de maior 
impacto negativo sobre a inflação 
medida pelo IPCA/IBGE, equivalente a  
-0,13 ponto porcentual. 

Setor Público 

 Medida Provisória publicada 
pelo Governo estabelece o fim da multa 
adicional de 10% do FGTS nas 
demissões sem justa causa. A medida 
está na mesma MP que criou o programa 
Verde Amarelo, destinado a incentivar a 
contratação de jovens. 

O Governo Federal editou MP 
com o objetivo de expandir o 
microcrédito no País, em que estabelece 
um “compromisso” de ofertar R$ 40 
bilhões em empréstimos para 10 milhões 
de pessoas “mais pobres”, até o fim de 
2022. 

Terminou com quatro blocos 
'encalhados' o leilão de cinco áreas de 
exploração de petróleo no pré-sal, 
realizado pela ANP. A Petrobras, em 
consórcio com a chinesa CNODC, 
apresentou a única oferta do leilão e 

arrematou o bloco de Aram, na Bacia de 
Santos – o mais caro entre os oferecidos. 
Com o resultado, a arrecadação da 6ª 
Rodada de Partilha de Produção, que 
poderia chegar a R$ 7,85 bilhões, ficou 
em R$ 5,05 bilhões – 64,3% do total 
esperado.  

A PEC Emergencial enviada pelo 
Governo Federal ao Congresso Nacional 
prevê uma economia anual de até R$ 35 
bilhões aos cofres públicos de 14 
Unidades da Federação, considerando 
cortes de salários e suspensão de 
reajustes. 

A equipe econômica deve propor 
no pacote de reformas o uso do dinheiro 
parado nos fundos setoriais para abater a 
dívida pública. A ideia é que os Fundos 
passem por uma avaliação e os que não 
forem renovados sejam extintos em 
cinco anos. Hoje, são cerca de 280. 

Setor Externo  

A balança comercial brasileira 
registrou superávit de US$ 14 milhões 
nas duas primeiras semanas de 
novembro. No começo deste mês, as 
exportações somaram US$ 4,230 bilhões 
(queda de 32,7% contra novembro de 
2018) e as importações totalizaram 
US$4,216 bilhões (queda de 16,7% na 
mesma comparação). Houve queda nas 
exportações de manufaturados (-41%), 
de semimanufaturados (-28,3%) e de 
produtos básicos (-26,7%) ante 
novembro de 2018. 

A China, principal parceiro 
comercial do Brasil, puxou o     resultado 
do superávit brasileiro este ano. De 
janeiro a outubro, o saldo da balança 
comercial foi de US$ 34,9 bilhões, sendo 
que o saldo do comércio com a China foi 
de US$21,4bilhões.  

A ONU confirmou que a 
Conferência do Clima (COP25) será em 
Madri, na Espanha, após o Chile 
cancelar o evento. As datas da 
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conferência também foram mantidas: 2 a 
13 de dezembro. 

Os Estados Unidos notificaram a 
ONU e confirmaram a saída do Acordo 
de Paris. A informação foi dada por 
Mike Pompeo, Secretário de Estado. 
Este é o primeiro passo formal dos 
americanos na saída do pacto global no 
combate às mudanças climáticas. 

O Banco Central da China cortou 
a taxa de juros sobre empréstimo de 
médio prazo de um ano, pela primeira 
vez desde o início de 2016. 

O presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, afirmou que as 
negociações comerciais com a China 
"estão avançando bem rápido", mas não 
se comprometeu sobre o sucesso da 
iniciativa. "Vamos ver", comentou 
durante entrevista coletiva na Casa 
Branca, voltando a dizer que Pequim 
estaria mais interessada no acordo do 
que os americanos. 

A taxa de desemprego no Reino 
Unido caiu para 3,8% no período de três 
meses até setembro, segundo dados do 
Escritório de Estatísticas Nacionais. O 
resultado veio abaixo da expectativa de 
analistas consultados pelo The Wall 
Street Journal, que previam manutenção 
da taxa em 3,9%. 

As exportações de carne suína da 
BRF para a China têm potencial para 
aumentar até 40%, após a habilitação da 
unidade localizada em Lucas do Rio 
Verde (MT). Na área de frangos, a 
expectativa é de crescimento de cerca de 
20%. 
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O NATAL DO COMERCIO 

O varejo deverá movimentar R$ 
35,9 bilhões, alta de 4,8% no volume de 
vendas em comparação com 2018 A 
CNC calcula que as contratações de 
empregos temporários para o período 
entre os meses de setembro e novembro, 
alcancem 87,5 mil postos. 

 Para o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, a agenda de reformas 
foi um dos fatores que influíram na 
melhora do ambiente econômico. O 
Presidente da CNC observa, no entanto, 
que a reforma da previdência não 
resolverá todos os problemas. 
“Precisamos avançar em outras frentes, 
como a reforma tributária, que trará 
resultados mais imediatos que da 
previdência”.  

LULA /SÉRGIO MORO 

O sociólogo e cientista político 
Sérgio Abranches viu com naturalidade 
a liberação de Lula. “Sua condenação 
pela Justiça teve, na época, um 
simbolismo enorme para a vida política 
brasileira, embora fosse para mim o 
momento mais triste da História política 
do País”. Mas, para o cientista político, a 
ida de Sergio Moro, o juiz que condenou 
Lula, para o Governo Bolsonaro 
“deslegitimou sua própria sentença”. 

Anselmo Gois – O Globo, 9/11/19 

MERCADO DE TRABALHO 

 Meter a mão no bolso do 
desempregado foi a solução encontrada 
pelo governo para bancar os incentivos á 
criação de empregos para jovens de 18 a 
29 anos. Ninguém pode prever com 
segurança quantos empregos serão 
criados, mas o Governo sairá no lucro, 
certamente, se prevalecerem as 
condições anunciadas. Se der tudo certo 

e os contratos chegarem a 1,8 milhão em 
cinco anos, o custo dos incentivos será 
de R$ 10 bilhões, segundo o secretário 
especial de Previdência e Trabalho, 
Rogério Marinho.  

No mesmo período, a 
arrecadação de 7,5% sobre o seguro-
desemprego poderá ficar entre R$ 11 
bilhões e R$ 12 bilhões. Bom negócio, 
de toda forma, com ou sem abertura das 
vagas previstas nos cálculos oficiais. 

O Estado de São Paulo – 14/11/2019 

 

REFORMA DO ESTADO 

O Governo de Jair Bolsonaro 
encaminha ao Congresso seis conjuntos 
de medidas que, nas palavras do ministro 
Paulo Guedes, dão início a uma tardia 
reforma do Estado. "Essa transformação 
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da máquina pública - que servia a uma 
ordem politicamente fechada e agora 
precisa servir à população - busca a 
modernização", diz Guedes. 

Está previsto o envio de três 
Propostas de Emenda à Constituição; 
para o Senado, a PEC Mais Brasil, que 
Guedes chama de pacto federativo e que 
traz um novo regime fiscal; a PEC da 
emergência fiscal, que institui gatilhos 
para conter gastos públicos em caso de 
crise financeira na União, Estados e 
Municípios; e a PEC dos fundos, que 
revê 281 fundos públicos. 

Para a Câmara, seguem a PEC da 
reforma administrativa, que remodela o 
serviço público de todos os entes, e um 
projeto de lei que traz um novo modelo 
de privatizações. 

A primeira fase da reforma 
tributária do Governo, que une tributos 
federais para instituir o IVA dual, entra 
numa comissão mista, explica o 
ministro. 

Segundo Guedes, o trâmite e o 
arcabouço de cada proposta são 
resultados de um diálogo construtivo 
entre Executivo e Legislativo.  

MUDANÇA NA CONSTITUIÇÃO 

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, anunciou que estava 
propondo uma Constituinte para fazer as 
mudanças que o Congresso considerar 
necessárias. 

O fato político que ganhou 
dimensão não é uma nova Constituinte, 
por ser inviável juridicamente, mas a 
alteração da Constituição através de uma 
emenda, ou a mudança do Código de 
Processo Penal. 

A tese de Constituinte levantada 
por Alcolumbre não encontra respaldo 
na própria Constituição, que não prevê 
essa possibilidade. Depois de 
promulgada, em 1988, ela poderia ter 
sido revisada pelo Congresso cinco anos 

depois, mas não o foi. A partir daí, não 
há como mudá-la sem a utilização de 
uma proposta de emenda constitucional 
(PEC) a ser aprovada pelo Congresso. 

A convocação de uma 
Constituinte exclusiva para tratar da 
reforma política já foi proposta pelo PT 
em diversas ocasiões, nos últimos anos. 

ARGENTINA EM CRISE 

A situação no país vizinho é 
dramática: déficit público da ordem de 
6% do PIB, recessão (queda de – 3,1% 
do PIB), inflação galopante (de 55% ao 
ano) e cerca de 35% da população 
urbana está na linha da pobreza. 

O acordo com o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), que 
daria ao país vizinho acesso a cerca de 
U$$ 57 bilhões, foi considerado pelo 
presidente peronista Alberto Fernández 
como “impossível” de cumprir”.  

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Juros em queda, inflação baixa, 
maior oferta de crédito, recuperação do 
emprego, ainda que lentamente, e a 
liberação de recursos extras do FGTS, 
são fatores para que o comércio e a 
indústria de bens de consumo se 
preparem para uma retomada das vendas 
neste final de ano. Estoques mais 
enxutos nas lojas e velocidade maior de 
produção nas fábricas são o termômetro 
de que este Natal deverá ser o melhor 
para o varejo desde 2013. 

O Indicador de Nível de 
Atividade (INA) da Indústria paulista 
expandiu 0,1% em setembro, na série 
livre de influências sazonais. Em relação 
ao mesmo mês de 2018, a alta foi de 
1,6%. 

A expectativa da Associação 
Latino Americana de Aço (Alacero) é de 
que o consumo de aço na América 
Latina não deva apresentar alta neste 
ano. A estimativa é de que o consumo 
aparente alcance 66 milhões de 
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toneladas, o mesmo volume apurado em 
2016. No ano passado, as vendas de aço 
na região atingiram 67 milhões de 
toneladas. 

Divulgado pelo Ibre/FGV, o 
Índice de Confiança Empresarial (ICE) 
ficou praticamente estável, ao cair 0,1 
ponto em outubro, na série ajustada 
sazonalmente, registrando 94,0 pontos. 
Em setembro, o índice havia avançado 
0,1 ponto. Com o resultado, a média 
móvel trimestral do ICE passa de 92,9 
para 94,0 pontos. Na comparação 
interanual, houve aumento de 2,9 pontos. 

O mercado de fusões e aquisições 
no Brasil bateu recorde no acumulado de 
janeiro a setembro de 2019, com 614 
transações, ou seja, 31% superior ao 
mesmo período de 2018 e o maior 
volume acumulado dos últimos cinco 
anos, de acordo com levantamento da 
PwC Brasil. 

O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central (IBC-Br) 
avançou 0,44% em setembro ante 
agosto, na série com ajuste sazonal, 
informou há pouco a instituição. Foi a 
terceira elevação mensal consecutiva. O 
índice passou de 138,71 pontos para 
139,32 pontos de agosto para setembro. 
Este é o maior patamar para o IBC-Br 
com ajuste desde junho de 2015 (139,85 
pontos). 

O pagamento do 13º salário deve 
injetar R$ 214,6 bilhões na economia 
brasileira até dezembro deste ano, 
segundo estimativa divulgada pelo 
Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A 
quantia equivale a cerca de 3% do 
Produto Interno Bruto (PIB) do País. O 
valor representa uma alta de 1,6%, na 
comparação com o montante injetado na 
economia no ano passado (R$ 211,2 
bilhões), sem considerar a inflação. 

 

 

PIB e Investimentos 

De acordo com o Boletim Focus 
do Banco Central, a expectativa para o 
crescimento do PIB 2019 permaneceu 
em 0,92%. Em compensação, o 
crescimento esperado para 2020 subiu de 
2,0% para 2,08%. 

Segundo o Indicador Ipea /FBCF, 
o investimento avançou 1,4% em 
setembro, após queda de 1,1% no mês 
anterior. Na comparação com o mesmo 
período de 2018 houve expansão de 
5,7%. Nos últimos 12 meses acumula 
alta de 3,0%. Para 2019 a expansão 
prevista é de 3,0%. 

A previsão de crescimento do 
PIB em 2019 da Secretaria de Política 
Econômica (SPE) do Ministério da 
Economia foi elevada de 0,85% para 
0,9%. É a segunda vez consecutiva que o 
Ministério eleva a previsão de 
crescimento, após quatro cortes 
seguidos. 

Segundo o Ministro Paulo 
Guedes, o PIB brasileiro deve avançar 
entre 2% e 2,5% em 2020, mais do que o 
dobro da taxa a ser observada em 2019. 

O Bradesco revisou suas 
estimativas para crescimento do PIB de 
0,8% para 0,9% em 2019; e de 1,9% 
para 2,2% em 2020. Segundo o Banco, a 
mudança para este ano é reflexo dos 
dados correntes, que mostram uma 
recuperação moderada, mas consistente 
da atividade econômica. Para 2020, a 
revisão é compatível com a melhora 
adicional esperada para as condições 
financeiras domésticas. 

Indústria 

A produção industrial brasileira 
cresceu 0,3% em setembro, na 
comparação com agosto, puxada 
principalmente pela produção de 
veículos automotores, segundo o IBGE. 
Essa foi a segunda alta mensal seguida e 
o melhor setembro em 2 anos. O 
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resultado de agosto foi revisto para um 
avanço de 1,2%, ante leitura anterior de 
alta de 0,8%. 

De acordo com os dados 
divulgados pela Anfavea, entre janeiro e 
outubro foram vendidos no País 2,28 
milhões de veículos, o melhor 
desempenho para o período desde o ano 
de 2014, 8,7% a mais em relação aos 10 
primeiros meses de 2018. Com este 
resultado, a produção acumula expansão 
de 1,2% em doze meses. Para 2019, a 
alta é de 3,3%. 

A CNI divulgou os resultados 
dos Indicadores Industriais referentes ao 
mês de setembro. Na série ajustada 
sazonalmente, dois dos seis indicadores 
apresentaram melhora: Faturamento 
Real (+0,4%) e Massa Salarial Real 
(+0,4%). Horas Trabalhadas recuou 
0,2%, enquanto Emprego, Rendimento 
Médio Real e Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada (NUCI) 
apresentaram estabilidade. 

A Klabin, maior produtora de 
papéis para embalagem e de embalagens 
de papelão ondulado do País, acaba de 
levantar mais de R$ 7 bilhões com 
instituições financeiras nacionais e 
estrangeiras, para financiar o projeto 
Puma II. 

O Índice de Produção 
Agroindustrial Brasileira (PIMAgro) 
calculado pelo Centro de Estudo em 
Agronegócios da FGV Agro reagiu em 
setembro, depois de três meses 
consecutivos de retrações. Registrou alta 
de 1,8% em relação a setembro/2018. 
Foi o terceiro mês de variação positiva 
em 2019. 

De acordo com a ANP, a 
produção de petróleo do Brasil em 
setembro atingiu 2,927 milhões de barris 
por dia, redução de 2,1% ante agosto. 

Cerca de 9 bilhões de peças são 
confeccionadas anualmente pela 
indústria têxtil e de confecção no País, o 

que gerou mais de R$ 52,5 bilhões de 
faturamento só no ano passado. Apesar 
dos números grandiosos, em 2018, o 
setor amargou queda de 2,9% na 
produção e redução de 1,3% nas vendas. 

De acordo com a pesquisa da 
Abia, a indústria de alimentos continua 
se recuperando dos anos de crise, a um 
passo lento. No primeiro semestre deste 
ano, as vendas avançaram 1,3% na 
comparação com as de igual período do 
ano passado. Em 12 meses, encerrados 
em junho, registraram crescimento de 
1,1%. 

Durante a inauguração do Senai 
Cimatec Park - centro de inovação da 
indústria - o prefeito de Salvador, ACM 
Neto (DEM), defendeu o Sistema S, 
como imprescindível ao País. 

Em outubro, as vendas de 
máquinas agrícolas e rodoviárias no 
Brasil somaram 4,2 mil unidades, queda 
de 16,2% ante outubro/2018. Recuo de 
15% em relação a setembro, segundo a 
Anfavea. No acumulado do ano, as 
vendas internas atingiram 37,1 mil 
unidades, queda de 6,3% na comparação 
com o período entre janeiro e outubro de 
2018. 

A produção de petróleo do Brasil, 
em setembro, atingiu 2,927 milhões de 
barris por dia, redução de 2,1% ante 
agosto. A ANP registrou aumento de 
17,8% em relação ao mesmo mês de 
2018.  

Comércio 

Em setembro, o volume de 
receita do setor de serviços registrou 
incremento de 1,2%, na comparação 
com o mês anterior, segundo a 
PMS/IBGE. A CNC revisou de +0,8% 
para +1,0% sua expectativa para o 
desempenho do setor em 2019 – o 
primeiro crescimento em 5 anos. A 
Entidade espera crescimento de 1,7% no 
ano de 2020. 
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Segundo dados do IBGE, as 
vendas do comércio varejista cresceram 
0,7% em setembro, na comparação com 
o mês anterior. Móveis e 
eletrodomésticos estão entre os 
principais destaques da alta. Foi o quinto 
resultado positivo consecutivo do setor 
no ano, com ganho acumulado de 2,4% 
no período. Melhor resultado para meses 
de setembro, desde 2009 (1,1%). 

 Segundo a CNC, o varejo espera 
que o faturamento real do Natal aumente 
4,8% em relação a 2018, descontada a 
inflação. Se a previsão da CNC se 
confirmar, será o melhor desempenho 
em seis anos. 

O comércio online tem 
conquistado novos consumidores. Neste 
fim de ano, pela primeira vez, as lojas 
online empataram com as lojas de 
departamento, como local preferido 
pelos brasileiros para fazer as compras 
de Natal. Pesquisa de intenção de 
compras de Natal da CNDL/SPC Brasil 
mostra que 41% dos consumidores 
pretendem adquirir produtos em lojas 
online, o mesmo percentual de quem 
planeja consumir em lojas físicas. 

O Instituto Fecomércio/RJ revela 
que 63,4% dos fluminenses pretendem 
aproveitar a Black Friday para realizar 
compras. É o equivalente a 8,1 milhões 
pessoas. Os consumidores planejam 
gastar cerca de R$ 557, em média, nas 
promoções do dia 29, valor três vezes 
maior que o gasto no Dia dos 
Namorados. 

Impulsionado pelo Black Friday, 
o faturamento do comércio varejista de 
São Paulo deve atingir a marca dos R$68 
bilhões em novembro, um avanço de 
7,4% ante os R$ 63,3 bilhões do mesmo 
mês de 2018, estima a Fecomércio-SP. 

 

As vendas do varejo brasileiro 
medidas pelo Índice Cielo de Varejo 
Ampliado (ICVA) tiveram aumento real 
de 5,2% em outubro em comparação 
com o mesmo mês em 2018.  

Agricultura  

De acordo com a Conab a 
estimativa da safra 2019/2020 aponta 
crescimento na produção brasileira de 
grãos, em comparação à safra anterior, 
de 246,4 milhões de toneladas, 
incremento de 1,8% ou 4,3 milhões de 
toneladas, em relação a 2018/19. 

Para a área semeada, a 
expectativa é que sejam cultivados 64,1 
milhões de hectares, variação positiva de 
1,4% na comparação com a safra 
anterior. 

A estimativa nacional de cultivo 
do milho, considerando a primeira, 
segunda e terceira safras, na temporada 
2019/20, deverá apresentar redução de 
1,7%, ante 2018/19 cerca de 98,4 
milhões de toneladas. 

O Índice de Confiança do 
Agronegócio (ICAgro), calculado pela 
Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp) e pela Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB), 
registrou alta no terceiro trimestre deste 
ano. O indicador encerrou o período 
em 115,1 pontos. A escala do IC Agro 
vai de zero a 200, e 100 é o ponto 
neutro. 

Segundo a CNA e o Cepea, o 
PIB do agronegócio ficou estável no 
ano passado, com recuo de 0,01%, na 
comparação com o ano anterior. Em 
julho deste ano, o PIB do agronegócio 
teve alta de 0,38%. No acumulado do 
ano (janeiro a julho), o desempenho foi 
ligeiramente negativo, de menos 
0,85%. 

No Centro-Sul, maior região 
produtora de açúcar e álcool do País, a 
produção de cana na safra 2018/2019 
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registou queda de 3,90% ante 
2017/2018, a de açúcar apresentou -    
26,48%, enquanto a de etanol cresceu 
18,65%, sempre na mesma base de 
comparação. 

Os temporais que atingiram o 
Rio Grande do Sul paralisaram os 
trabalhos no campo em diversa regiões 
do Estado. Produtores de trigo, de 
algumas regiões, estão colhendo o 
cereal mais verde ou úmido que o 
desejável para não perder a produção. 
A área plantada no Estado está 
estimada em 739,4 mil hectares. 

A produção de ovos de galinha 
totalizou 956,62 milhões de dúzias no 
terceiro trimestre de 2019, aumento de 
1,5% em relação ao trimestre anterior, 
de acordo com os resultados 
preliminares das Pesquisas Trimestrais 
do Abate de Animais, do Leite, do 
Couro e da Produção de Ovos de 
Galinha, divulgada pelo IBGE. 

Mercado de Trabalho 

O Indicador Antecedente de 
Emprego, divulgado pelo Ibre/FGV, 
apresentou recuo em outubro, de 87,1 
para 85,8 pontos. Com a piora na 
passagem mensal, o indicador encontra-
se abaixo de sua média histórica (86,9). 
A média trimestral móvel subiu de 86,5 
para 86,6 pontos. 

A taxa de desemprego no Brasil 
ficou em 11,8% no trimestre encerrado 
em setembro, atingindo 12,5 milhões de 
pessoas, segundo o IBGE. Na 
comparação com o mesmo trimestre de 
2018, houve incremento de 1,5 milhão 
de pessoas na população ocupada, que 
atingiu o recorde de 93,8 milhões. 

Recordes de pessoas em situação 
de extrema pobreza e dos índices de 
desigualdade são os resultados de quatro 
anos seguidos de crise econômica no 
Brasil, apontados em um estudo 
divulgado pelo IBGE. Em 2018, chegou 
a 13,5 milhões o número de brasileiros 

vivendo abaixo da linha da extrema 
pobreza – 4,5 milhões a mais que em 
2014, quando o País vivia sob os 
patamares mais baixos de desemprego. É 
o maior contingente de pessoas nesta 
condição na série histórica desde 2012. 

De acordo com o 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. No acumulado até setembro 
o Brasil gerou 761.776 empregos 
formais, 6% a mais do que o mesmo 
período do ano passado. Já no 
acumulado em 12 meses, registrou 
ganho de 548.297 empregos formais. 

O programa de emprego Verde 
Amarelo, anunciado pelo Governo, 
pretende gerar 1,8 milhão de postos de 
trabalho até o fim de 2022 e irá 
beneficiar os jovens entre 18 e 29 anos, 
que não tiveram nenhum emprego com 
carteira assinada. O teto da remuneração 
na modalidade - criada por Medida 
Provisória - será de 1,5 salário mínimo. 

Sistema Financeiro 

O Banco Central informou que as 
retiradas de recursos da caderneta de 
poupança superaram os depósitos em 
R$247 milhões no mês de outubro. No 
acumulado dos dez primeiros meses 
deste ano, os saques superaram os 
depósitos, resultando em retirada liquida 
de R$ 6,31 bilhões. Em setembro, o 
saldo da poupança registrava R$ 817,970 
bilhões e em outubro subiu para 
R$820,571 bilhões. 

O percentual de famílias 
endividadas com cartão de crédito, 
cheque especial, cheque pré-datado, 
crédito consignado, crédito pessoal, 
carnê de loja, prestação de carro e 
prestação de casa alcançou 64,7% em 
outubro, representando queda em relação 
aos 65,1% observados em setembro de 
2019. 
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A Caixa Econômica Federal 
cortou pela metade a taxa de juros do 
cheque especial, de 9,99% para 4,99% 
ao mês. Na média, foi de 9,41% na 
semana encerrada em 29 de outubro. 
Percentual menor que o praticado pelos 
bancos privados. 

Com mais afrouxamento 
monetário vindo do Federal Reserve e do 
Copom, a Bolsa brasileira fechou outro 
mês no azul, com ganhos de 2,36% para 
o Ibovespa. 

O crédito concedido para as 
pessoas físicas no Brasil alcançou o 
maior ritmo de crescimento em sete 
anos. Em um cenário de fragilidade da 
atividade econômica e do mercado de 
trabalho, o aumento da tomada de 
empréstimos tem representado algum 
estímulo para o consumo das famílias. 
Em 2019, a concessão de crédito livre 
para a pessoa física subiu cerca de 11% 
entre janeiro e setembro. 

O Conselho de Administração do 
BNDES permitiu que antecipe o 
pagamento de 60% de seu lucro à União, 
na forma de dividendos. O Banco vai 
adiantar mais R$ 4,6 bilhões ao Tesouro 
este ano, referentes ao lucro do primeiro 
semestre. 

O BNDES quer extinguir sua 
carteira de participações acionárias em 
três anos, zerando os quase R$ 120 
bilhões geridos atualmente pela 
subsidiária BNDESPar. 

A Caixa Econômica obteve lucro 
líquido contábil de R$ 8,026 bilhões no 
terceiro trimestre, alta de 66,7% na 
comparação com o mesmo período do 
ano passado.  

O Banco Central prepara 
mudanças no cheque especial para 
induzir a redução dos juros na linha de 
crédito. A proposta prevê que os bancos 
poderão cobrar tarifa mensal dos clientes 
que quiserem ter acesso a um limite de 
cheque especial. 

A Serasa vai atender 
consumidores online na 24.ª edição do 
Feirão Limpa Nome, que acontece 
online durante o mês de novembro. O 
público alvo são as pessoas que estão  
com o nome negativo ou dívidas 
atrasadas, que terão a  oportunidade de 
renegociar seus débitos com descontos 
que podem chegar a 98%. 

O indicador de recuperação de 
crédito do consumidor avançou 3,0% em 
outubro ante setembro, segundo a 
Corretora Boa Vista. O dado representa 
a quantidade de exclusões de registros de 
inadimplentes da base de dados da 
“empresa”. Na comparação com o 
mesmo mês de 2018, o aumento foi de 
2,90%. 

O BNDES registrou lucro líquido 
de R$ 2,7 bilhões no terceiro trimestre, 
alta de 70% ante igual período de 2018. 
No acumulado de janeiro a setembro, o 
lucro líquido ficou em R$ 14,738 
bilhões, alta de 159,5% em relação aos 
nove primeiros meses de 2018. 
 

Inflação 

O IPCA/IBGE registrou variação 
de 0,10% em outubro, ante -0,04% em 
setembro, o menor resultado para o mês 
desde 1998. Em outubro de 2018, o 
IPCA havia variado 0,45%. Com o 
resultado, o indicador acumula alta de 
2,54% nos 12 meses findos em outubro. 
No acumulado do ano, o índice varia 
2,60%. 

O IGP-DI, divulgado pelo 
Ibre/FGV, registrou alta de 0,55% em 
outubro, ante 0,50% no mês anterior. No 
acumulado do ano, a alta é de 4,96%. 

O INCC subiu 0,18% em 
outubro, ante alta de 0,46% em 
setembro. Os três grupos componentes 
do INCC registraram as seguintes 
variações na passagem de setembro para 
outubro: Materiais e Equipamentos 
(0,29% para 0,50%), Serviços (0,13% 
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para 0,06%) e Mão de Obra (0,64% para 
0,00%). Assim, o INCC variou 4,18% 
nos 12 meses findos em outubro. 

A Secretaria de Política 
Econômica do Ministério da Economia 
revisou a sua estimativa oficial para o 
INPC de 3,67% para 3,26%. 

O IGP-M/FGV subiu 0,08% na 
primeira prévia de novembro, após ter 
aumentado 0,68% na primeira prévia de 
outubro. Com o resultado, o índice 
acumulou elevação de 4,87% em 2019 e 
avanço de 3,74% em 12 meses. 

 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 incentivo ao 
uso de energia eólica e solar.  

A tarifa de energia elétrica 
recuou 3,22% em outubro, item de maior 
impacto negativo sobre a inflação 
medida pelo IPCA/IBGE, equivalente a  
-0,13 ponto porcentual. 

Setor Público 

 Medida Provisória publicada 
pelo Governo estabelece o fim da multa 
adicional de 10% do FGTS nas 
demissões sem justa causa. A medida 
está na mesma MP que criou o programa 
Verde Amarelo, destinado a incentivar a 
contratação de jovens. 

O Governo Federal editou MP 
com o objetivo de expandir o 
microcrédito no País, em que estabelece 
um “compromisso” de ofertar R$ 40 
bilhões em empréstimos para 10 milhões 
de pessoas “mais pobres”, até o fim de 
2022. 

Terminou com quatro blocos 
'encalhados' o leilão de cinco áreas de 
exploração de petróleo no pré-sal, 
realizado pela ANP. A Petrobras, em 
consórcio com a chinesa CNODC, 
apresentou a única oferta do leilão e 

arrematou o bloco de Aram, na Bacia de 
Santos – o mais caro entre os oferecidos. 
Com o resultado, a arrecadação da 6ª 
Rodada de Partilha de Produção, que 
poderia chegar a R$ 7,85 bilhões, ficou 
em R$ 5,05 bilhões – 64,3% do total 
esperado.  

A PEC Emergencial enviada pelo 
Governo Federal ao Congresso Nacional 
prevê uma economia anual de até R$ 35 
bilhões aos cofres públicos de 14 
Unidades da Federação, considerando 
cortes de salários e suspensão de 
reajustes. 

A equipe econômica deve propor 
no pacote de reformas o uso do dinheiro 
parado nos fundos setoriais para abater a 
dívida pública. A ideia é que os Fundos 
passem por uma avaliação e os que não 
forem renovados sejam extintos em 
cinco anos. Hoje, são cerca de 280. 

Setor Externo  

A balança comercial brasileira 
registrou superávit de US$ 14 milhões 
nas duas primeiras semanas de 
novembro. No começo deste mês, as 
exportações somaram US$ 4,230 bilhões 
(queda de 32,7% contra novembro de 
2018) e as importações totalizaram 
US$4,216 bilhões (queda de 16,7% na 
mesma comparação). Houve queda nas 
exportações de manufaturados (-41%), 
de semimanufaturados (-28,3%) e de 
produtos básicos (-26,7%) ante 
novembro de 2018. 

A China, principal parceiro 
comercial do Brasil, puxou o     resultado 
do superávit brasileiro este ano. De 
janeiro a outubro, o saldo da balança 
comercial foi de US$ 34,9 bilhões, sendo 
que o saldo do comércio com a China foi 
de US$21,4bilhões.  

A ONU confirmou que a 
Conferência do Clima (COP25) será em 
Madri, na Espanha, após o Chile 
cancelar o evento. As datas da 
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conferência também foram mantidas: 2 a 
13 de dezembro. 

Os Estados Unidos notificaram a 
ONU e confirmaram a saída do Acordo 
de Paris. A informação foi dada por 
Mike Pompeo, Secretário de Estado. 
Este é o primeiro passo formal dos 
americanos na saída do pacto global no 
combate às mudanças climáticas. 

O Banco Central da China cortou 
a taxa de juros sobre empréstimo de 
médio prazo de um ano, pela primeira 
vez desde o início de 2016. 

O presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, afirmou que as 
negociações comerciais com a China 
"estão avançando bem rápido", mas não 
se comprometeu sobre o sucesso da 
iniciativa. "Vamos ver", comentou 
durante entrevista coletiva na Casa 
Branca, voltando a dizer que Pequim 
estaria mais interessada no acordo do 
que os americanos. 

A taxa de desemprego no Reino 
Unido caiu para 3,8% no período de três 
meses até setembro, segundo dados do 
Escritório de Estatísticas Nacionais. O 
resultado veio abaixo da expectativa de 
analistas consultados pelo The Wall 
Street Journal, que previam manutenção 
da taxa em 3,9%. 

As exportações de carne suína da 
BRF para a China têm potencial para 
aumentar até 40%, após a habilitação da 
unidade localizada em Lucas do Rio 
Verde (MT). Na área de frangos, a 
expectativa é de crescimento de cerca de 
20%. 
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O NATAL DO COMERCIO 

O varejo deverá movimentar R$ 
35,9 bilhões, alta de 4,8% no volume de 
vendas em comparação com 2018 A 
CNC calcula que as contratações de 
empregos temporários para o período 
entre os meses de setembro e novembro, 
alcancem 87,5 mil postos. 

 Para o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, a agenda de reformas 
foi um dos fatores que influíram na 
melhora do ambiente econômico. O 
Presidente da CNC observa, no entanto, 
que a reforma da previdência não 
resolverá todos os problemas. 
“Precisamos avançar em outras frentes, 
como a reforma tributária, que trará 
resultados mais imediatos que da 
previdência”.  

LULA /SÉRGIO MORO 

O sociólogo e cientista político 
Sérgio Abranches viu com naturalidade 
a liberação de Lula. “Sua condenação 
pela Justiça teve, na época, um 
simbolismo enorme para a vida política 
brasileira, embora fosse para mim o 
momento mais triste da História política 
do País”. Mas, para o cientista político, a 
ida de Sergio Moro, o juiz que condenou 
Lula, para o Governo Bolsonaro 
“deslegitimou sua própria sentença”. 

Anselmo Gois – O Globo, 9/11/19 

MERCADO DE TRABALHO 

 Meter a mão no bolso do 
desempregado foi a solução encontrada 
pelo governo para bancar os incentivos á 
criação de empregos para jovens de 18 a 
29 anos. Ninguém pode prever com 
segurança quantos empregos serão 
criados, mas o Governo sairá no lucro, 
certamente, se prevalecerem as 
condições anunciadas. Se der tudo certo 

e os contratos chegarem a 1,8 milhão em 
cinco anos, o custo dos incentivos será 
de R$ 10 bilhões, segundo o secretário 
especial de Previdência e Trabalho, 
Rogério Marinho.  

No mesmo período, a 
arrecadação de 7,5% sobre o seguro-
desemprego poderá ficar entre R$ 11 
bilhões e R$ 12 bilhões. Bom negócio, 
de toda forma, com ou sem abertura das 
vagas previstas nos cálculos oficiais. 

O Estado de São Paulo – 14/11/2019 

 

REFORMA DO ESTADO 

O Governo de Jair Bolsonaro 
encaminha ao Congresso seis conjuntos 
de medidas que, nas palavras do ministro 
Paulo Guedes, dão início a uma tardia 
reforma do Estado. "Essa transformação 
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da máquina pública - que servia a uma 
ordem politicamente fechada e agora 
precisa servir à população - busca a 
modernização", diz Guedes. 

Está previsto o envio de três 
Propostas de Emenda à Constituição; 
para o Senado, a PEC Mais Brasil, que 
Guedes chama de pacto federativo e que 
traz um novo regime fiscal; a PEC da 
emergência fiscal, que institui gatilhos 
para conter gastos públicos em caso de 
crise financeira na União, Estados e 
Municípios; e a PEC dos fundos, que 
revê 281 fundos públicos. 

Para a Câmara, seguem a PEC da 
reforma administrativa, que remodela o 
serviço público de todos os entes, e um 
projeto de lei que traz um novo modelo 
de privatizações. 

A primeira fase da reforma 
tributária do Governo, que une tributos 
federais para instituir o IVA dual, entra 
numa comissão mista, explica o 
ministro. 

Segundo Guedes, o trâmite e o 
arcabouço de cada proposta são 
resultados de um diálogo construtivo 
entre Executivo e Legislativo.  

MUDANÇA NA CONSTITUIÇÃO 

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, anunciou que estava 
propondo uma Constituinte para fazer as 
mudanças que o Congresso considerar 
necessárias. 

O fato político que ganhou 
dimensão não é uma nova Constituinte, 
por ser inviável juridicamente, mas a 
alteração da Constituição através de uma 
emenda, ou a mudança do Código de 
Processo Penal. 

A tese de Constituinte levantada 
por Alcolumbre não encontra respaldo 
na própria Constituição, que não prevê 
essa possibilidade. Depois de 
promulgada, em 1988, ela poderia ter 
sido revisada pelo Congresso cinco anos 

depois, mas não o foi. A partir daí, não 
há como mudá-la sem a utilização de 
uma proposta de emenda constitucional 
(PEC) a ser aprovada pelo Congresso. 

A convocação de uma 
Constituinte exclusiva para tratar da 
reforma política já foi proposta pelo PT 
em diversas ocasiões, nos últimos anos. 

ARGENTINA EM CRISE 

A situação no país vizinho é 
dramática: déficit público da ordem de 
6% do PIB, recessão (queda de – 3,1% 
do PIB), inflação galopante (de 55% ao 
ano) e cerca de 35% da população 
urbana está na linha da pobreza. 

O acordo com o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), que 
daria ao país vizinho acesso a cerca de 
U$$ 57 bilhões, foi considerado pelo 
presidente peronista Alberto Fernández 
como “impossível” de cumprir”.  

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Juros em queda, inflação baixa, 
maior oferta de crédito, recuperação do 
emprego, ainda que lentamente, e a 
liberação de recursos extras do FGTS, 
são fatores para que o comércio e a 
indústria de bens de consumo se 
preparem para uma retomada das vendas 
neste final de ano. Estoques mais 
enxutos nas lojas e velocidade maior de 
produção nas fábricas são o termômetro 
de que este Natal deverá ser o melhor 
para o varejo desde 2013. 

O Indicador de Nível de 
Atividade (INA) da Indústria paulista 
expandiu 0,1% em setembro, na série 
livre de influências sazonais. Em relação 
ao mesmo mês de 2018, a alta foi de 
1,6%. 

A expectativa da Associação 
Latino Americana de Aço (Alacero) é de 
que o consumo de aço na América 
Latina não deva apresentar alta neste 
ano. A estimativa é de que o consumo 
aparente alcance 66 milhões de 
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toneladas, o mesmo volume apurado em 
2016. No ano passado, as vendas de aço 
na região atingiram 67 milhões de 
toneladas. 

Divulgado pelo Ibre/FGV, o 
Índice de Confiança Empresarial (ICE) 
ficou praticamente estável, ao cair 0,1 
ponto em outubro, na série ajustada 
sazonalmente, registrando 94,0 pontos. 
Em setembro, o índice havia avançado 
0,1 ponto. Com o resultado, a média 
móvel trimestral do ICE passa de 92,9 
para 94,0 pontos. Na comparação 
interanual, houve aumento de 2,9 pontos. 

O mercado de fusões e aquisições 
no Brasil bateu recorde no acumulado de 
janeiro a setembro de 2019, com 614 
transações, ou seja, 31% superior ao 
mesmo período de 2018 e o maior 
volume acumulado dos últimos cinco 
anos, de acordo com levantamento da 
PwC Brasil. 

O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central (IBC-Br) 
avançou 0,44% em setembro ante 
agosto, na série com ajuste sazonal, 
informou há pouco a instituição. Foi a 
terceira elevação mensal consecutiva. O 
índice passou de 138,71 pontos para 
139,32 pontos de agosto para setembro. 
Este é o maior patamar para o IBC-Br 
com ajuste desde junho de 2015 (139,85 
pontos). 

O pagamento do 13º salário deve 
injetar R$ 214,6 bilhões na economia 
brasileira até dezembro deste ano, 
segundo estimativa divulgada pelo 
Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A 
quantia equivale a cerca de 3% do 
Produto Interno Bruto (PIB) do País. O 
valor representa uma alta de 1,6%, na 
comparação com o montante injetado na 
economia no ano passado (R$ 211,2 
bilhões), sem considerar a inflação. 

 

 

PIB e Investimentos 

De acordo com o Boletim Focus 
do Banco Central, a expectativa para o 
crescimento do PIB 2019 permaneceu 
em 0,92%. Em compensação, o 
crescimento esperado para 2020 subiu de 
2,0% para 2,08%. 

Segundo o Indicador Ipea /FBCF, 
o investimento avançou 1,4% em 
setembro, após queda de 1,1% no mês 
anterior. Na comparação com o mesmo 
período de 2018 houve expansão de 
5,7%. Nos últimos 12 meses acumula 
alta de 3,0%. Para 2019 a expansão 
prevista é de 3,0%. 

A previsão de crescimento do 
PIB em 2019 da Secretaria de Política 
Econômica (SPE) do Ministério da 
Economia foi elevada de 0,85% para 
0,9%. É a segunda vez consecutiva que o 
Ministério eleva a previsão de 
crescimento, após quatro cortes 
seguidos. 

Segundo o Ministro Paulo 
Guedes, o PIB brasileiro deve avançar 
entre 2% e 2,5% em 2020, mais do que o 
dobro da taxa a ser observada em 2019. 

O Bradesco revisou suas 
estimativas para crescimento do PIB de 
0,8% para 0,9% em 2019; e de 1,9% 
para 2,2% em 2020. Segundo o Banco, a 
mudança para este ano é reflexo dos 
dados correntes, que mostram uma 
recuperação moderada, mas consistente 
da atividade econômica. Para 2020, a 
revisão é compatível com a melhora 
adicional esperada para as condições 
financeiras domésticas. 

Indústria 

A produção industrial brasileira 
cresceu 0,3% em setembro, na 
comparação com agosto, puxada 
principalmente pela produção de 
veículos automotores, segundo o IBGE. 
Essa foi a segunda alta mensal seguida e 
o melhor setembro em 2 anos. O 
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resultado de agosto foi revisto para um 
avanço de 1,2%, ante leitura anterior de 
alta de 0,8%. 

De acordo com os dados 
divulgados pela Anfavea, entre janeiro e 
outubro foram vendidos no País 2,28 
milhões de veículos, o melhor 
desempenho para o período desde o ano 
de 2014, 8,7% a mais em relação aos 10 
primeiros meses de 2018. Com este 
resultado, a produção acumula expansão 
de 1,2% em doze meses. Para 2019, a 
alta é de 3,3%. 

A CNI divulgou os resultados 
dos Indicadores Industriais referentes ao 
mês de setembro. Na série ajustada 
sazonalmente, dois dos seis indicadores 
apresentaram melhora: Faturamento 
Real (+0,4%) e Massa Salarial Real 
(+0,4%). Horas Trabalhadas recuou 
0,2%, enquanto Emprego, Rendimento 
Médio Real e Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada (NUCI) 
apresentaram estabilidade. 

A Klabin, maior produtora de 
papéis para embalagem e de embalagens 
de papelão ondulado do País, acaba de 
levantar mais de R$ 7 bilhões com 
instituições financeiras nacionais e 
estrangeiras, para financiar o projeto 
Puma II. 

O Índice de Produção 
Agroindustrial Brasileira (PIMAgro) 
calculado pelo Centro de Estudo em 
Agronegócios da FGV Agro reagiu em 
setembro, depois de três meses 
consecutivos de retrações. Registrou alta 
de 1,8% em relação a setembro/2018. 
Foi o terceiro mês de variação positiva 
em 2019. 

De acordo com a ANP, a 
produção de petróleo do Brasil em 
setembro atingiu 2,927 milhões de barris 
por dia, redução de 2,1% ante agosto. 

Cerca de 9 bilhões de peças são 
confeccionadas anualmente pela 
indústria têxtil e de confecção no País, o 

que gerou mais de R$ 52,5 bilhões de 
faturamento só no ano passado. Apesar 
dos números grandiosos, em 2018, o 
setor amargou queda de 2,9% na 
produção e redução de 1,3% nas vendas. 

De acordo com a pesquisa da 
Abia, a indústria de alimentos continua 
se recuperando dos anos de crise, a um 
passo lento. No primeiro semestre deste 
ano, as vendas avançaram 1,3% na 
comparação com as de igual período do 
ano passado. Em 12 meses, encerrados 
em junho, registraram crescimento de 
1,1%. 

Durante a inauguração do Senai 
Cimatec Park - centro de inovação da 
indústria - o prefeito de Salvador, ACM 
Neto (DEM), defendeu o Sistema S, 
como imprescindível ao País. 

Em outubro, as vendas de 
máquinas agrícolas e rodoviárias no 
Brasil somaram 4,2 mil unidades, queda 
de 16,2% ante outubro/2018. Recuo de 
15% em relação a setembro, segundo a 
Anfavea. No acumulado do ano, as 
vendas internas atingiram 37,1 mil 
unidades, queda de 6,3% na comparação 
com o período entre janeiro e outubro de 
2018. 

A produção de petróleo do Brasil, 
em setembro, atingiu 2,927 milhões de 
barris por dia, redução de 2,1% ante 
agosto. A ANP registrou aumento de 
17,8% em relação ao mesmo mês de 
2018.  

Comércio 

Em setembro, o volume de 
receita do setor de serviços registrou 
incremento de 1,2%, na comparação 
com o mês anterior, segundo a 
PMS/IBGE. A CNC revisou de +0,8% 
para +1,0% sua expectativa para o 
desempenho do setor em 2019 – o 
primeiro crescimento em 5 anos. A 
Entidade espera crescimento de 1,7% no 
ano de 2020. 
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Segundo dados do IBGE, as 
vendas do comércio varejista cresceram 
0,7% em setembro, na comparação com 
o mês anterior. Móveis e 
eletrodomésticos estão entre os 
principais destaques da alta. Foi o quinto 
resultado positivo consecutivo do setor 
no ano, com ganho acumulado de 2,4% 
no período. Melhor resultado para meses 
de setembro, desde 2009 (1,1%). 

 Segundo a CNC, o varejo espera 
que o faturamento real do Natal aumente 
4,8% em relação a 2018, descontada a 
inflação. Se a previsão da CNC se 
confirmar, será o melhor desempenho 
em seis anos. 

O comércio online tem 
conquistado novos consumidores. Neste 
fim de ano, pela primeira vez, as lojas 
online empataram com as lojas de 
departamento, como local preferido 
pelos brasileiros para fazer as compras 
de Natal. Pesquisa de intenção de 
compras de Natal da CNDL/SPC Brasil 
mostra que 41% dos consumidores 
pretendem adquirir produtos em lojas 
online, o mesmo percentual de quem 
planeja consumir em lojas físicas. 

O Instituto Fecomércio/RJ revela 
que 63,4% dos fluminenses pretendem 
aproveitar a Black Friday para realizar 
compras. É o equivalente a 8,1 milhões 
pessoas. Os consumidores planejam 
gastar cerca de R$ 557, em média, nas 
promoções do dia 29, valor três vezes 
maior que o gasto no Dia dos 
Namorados. 

Impulsionado pelo Black Friday, 
o faturamento do comércio varejista de 
São Paulo deve atingir a marca dos R$68 
bilhões em novembro, um avanço de 
7,4% ante os R$ 63,3 bilhões do mesmo 
mês de 2018, estima a Fecomércio-SP. 

 

As vendas do varejo brasileiro 
medidas pelo Índice Cielo de Varejo 
Ampliado (ICVA) tiveram aumento real 
de 5,2% em outubro em comparação 
com o mesmo mês em 2018.  

Agricultura  

De acordo com a Conab a 
estimativa da safra 2019/2020 aponta 
crescimento na produção brasileira de 
grãos, em comparação à safra anterior, 
de 246,4 milhões de toneladas, 
incremento de 1,8% ou 4,3 milhões de 
toneladas, em relação a 2018/19. 

Para a área semeada, a 
expectativa é que sejam cultivados 64,1 
milhões de hectares, variação positiva de 
1,4% na comparação com a safra 
anterior. 

A estimativa nacional de cultivo 
do milho, considerando a primeira, 
segunda e terceira safras, na temporada 
2019/20, deverá apresentar redução de 
1,7%, ante 2018/19 cerca de 98,4 
milhões de toneladas. 

O Índice de Confiança do 
Agronegócio (ICAgro), calculado pela 
Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp) e pela Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB), 
registrou alta no terceiro trimestre deste 
ano. O indicador encerrou o período 
em 115,1 pontos. A escala do IC Agro 
vai de zero a 200, e 100 é o ponto 
neutro. 

Segundo a CNA e o Cepea, o 
PIB do agronegócio ficou estável no 
ano passado, com recuo de 0,01%, na 
comparação com o ano anterior. Em 
julho deste ano, o PIB do agronegócio 
teve alta de 0,38%. No acumulado do 
ano (janeiro a julho), o desempenho foi 
ligeiramente negativo, de menos 
0,85%. 

No Centro-Sul, maior região 
produtora de açúcar e álcool do País, a 
produção de cana na safra 2018/2019 
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registou queda de 3,90% ante 
2017/2018, a de açúcar apresentou -    
26,48%, enquanto a de etanol cresceu 
18,65%, sempre na mesma base de 
comparação. 

Os temporais que atingiram o 
Rio Grande do Sul paralisaram os 
trabalhos no campo em diversa regiões 
do Estado. Produtores de trigo, de 
algumas regiões, estão colhendo o 
cereal mais verde ou úmido que o 
desejável para não perder a produção. 
A área plantada no Estado está 
estimada em 739,4 mil hectares. 

A produção de ovos de galinha 
totalizou 956,62 milhões de dúzias no 
terceiro trimestre de 2019, aumento de 
1,5% em relação ao trimestre anterior, 
de acordo com os resultados 
preliminares das Pesquisas Trimestrais 
do Abate de Animais, do Leite, do 
Couro e da Produção de Ovos de 
Galinha, divulgada pelo IBGE. 

Mercado de Trabalho 

O Indicador Antecedente de 
Emprego, divulgado pelo Ibre/FGV, 
apresentou recuo em outubro, de 87,1 
para 85,8 pontos. Com a piora na 
passagem mensal, o indicador encontra-
se abaixo de sua média histórica (86,9). 
A média trimestral móvel subiu de 86,5 
para 86,6 pontos. 

A taxa de desemprego no Brasil 
ficou em 11,8% no trimestre encerrado 
em setembro, atingindo 12,5 milhões de 
pessoas, segundo o IBGE. Na 
comparação com o mesmo trimestre de 
2018, houve incremento de 1,5 milhão 
de pessoas na população ocupada, que 
atingiu o recorde de 93,8 milhões. 

Recordes de pessoas em situação 
de extrema pobreza e dos índices de 
desigualdade são os resultados de quatro 
anos seguidos de crise econômica no 
Brasil, apontados em um estudo 
divulgado pelo IBGE. Em 2018, chegou 
a 13,5 milhões o número de brasileiros 

vivendo abaixo da linha da extrema 
pobreza – 4,5 milhões a mais que em 
2014, quando o País vivia sob os 
patamares mais baixos de desemprego. É 
o maior contingente de pessoas nesta 
condição na série histórica desde 2012. 

De acordo com o 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. No acumulado até setembro 
o Brasil gerou 761.776 empregos 
formais, 6% a mais do que o mesmo 
período do ano passado. Já no 
acumulado em 12 meses, registrou 
ganho de 548.297 empregos formais. 

O programa de emprego Verde 
Amarelo, anunciado pelo Governo, 
pretende gerar 1,8 milhão de postos de 
trabalho até o fim de 2022 e irá 
beneficiar os jovens entre 18 e 29 anos, 
que não tiveram nenhum emprego com 
carteira assinada. O teto da remuneração 
na modalidade - criada por Medida 
Provisória - será de 1,5 salário mínimo. 

Sistema Financeiro 

O Banco Central informou que as 
retiradas de recursos da caderneta de 
poupança superaram os depósitos em 
R$247 milhões no mês de outubro. No 
acumulado dos dez primeiros meses 
deste ano, os saques superaram os 
depósitos, resultando em retirada liquida 
de R$ 6,31 bilhões. Em setembro, o 
saldo da poupança registrava R$ 817,970 
bilhões e em outubro subiu para 
R$820,571 bilhões. 

O percentual de famílias 
endividadas com cartão de crédito, 
cheque especial, cheque pré-datado, 
crédito consignado, crédito pessoal, 
carnê de loja, prestação de carro e 
prestação de casa alcançou 64,7% em 
outubro, representando queda em relação 
aos 65,1% observados em setembro de 
2019. 
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A Caixa Econômica Federal 
cortou pela metade a taxa de juros do 
cheque especial, de 9,99% para 4,99% 
ao mês. Na média, foi de 9,41% na 
semana encerrada em 29 de outubro. 
Percentual menor que o praticado pelos 
bancos privados. 

Com mais afrouxamento 
monetário vindo do Federal Reserve e do 
Copom, a Bolsa brasileira fechou outro 
mês no azul, com ganhos de 2,36% para 
o Ibovespa. 

O crédito concedido para as 
pessoas físicas no Brasil alcançou o 
maior ritmo de crescimento em sete 
anos. Em um cenário de fragilidade da 
atividade econômica e do mercado de 
trabalho, o aumento da tomada de 
empréstimos tem representado algum 
estímulo para o consumo das famílias. 
Em 2019, a concessão de crédito livre 
para a pessoa física subiu cerca de 11% 
entre janeiro e setembro. 

O Conselho de Administração do 
BNDES permitiu que antecipe o 
pagamento de 60% de seu lucro à União, 
na forma de dividendos. O Banco vai 
adiantar mais R$ 4,6 bilhões ao Tesouro 
este ano, referentes ao lucro do primeiro 
semestre. 

O BNDES quer extinguir sua 
carteira de participações acionárias em 
três anos, zerando os quase R$ 120 
bilhões geridos atualmente pela 
subsidiária BNDESPar. 

A Caixa Econômica obteve lucro 
líquido contábil de R$ 8,026 bilhões no 
terceiro trimestre, alta de 66,7% na 
comparação com o mesmo período do 
ano passado.  

O Banco Central prepara 
mudanças no cheque especial para 
induzir a redução dos juros na linha de 
crédito. A proposta prevê que os bancos 
poderão cobrar tarifa mensal dos clientes 
que quiserem ter acesso a um limite de 
cheque especial. 

A Serasa vai atender 
consumidores online na 24.ª edição do 
Feirão Limpa Nome, que acontece 
online durante o mês de novembro. O 
público alvo são as pessoas que estão  
com o nome negativo ou dívidas 
atrasadas, que terão a  oportunidade de 
renegociar seus débitos com descontos 
que podem chegar a 98%. 

O indicador de recuperação de 
crédito do consumidor avançou 3,0% em 
outubro ante setembro, segundo a 
Corretora Boa Vista. O dado representa 
a quantidade de exclusões de registros de 
inadimplentes da base de dados da 
“empresa”. Na comparação com o 
mesmo mês de 2018, o aumento foi de 
2,90%. 

O BNDES registrou lucro líquido 
de R$ 2,7 bilhões no terceiro trimestre, 
alta de 70% ante igual período de 2018. 
No acumulado de janeiro a setembro, o 
lucro líquido ficou em R$ 14,738 
bilhões, alta de 159,5% em relação aos 
nove primeiros meses de 2018. 
 

Inflação 

O IPCA/IBGE registrou variação 
de 0,10% em outubro, ante -0,04% em 
setembro, o menor resultado para o mês 
desde 1998. Em outubro de 2018, o 
IPCA havia variado 0,45%. Com o 
resultado, o indicador acumula alta de 
2,54% nos 12 meses findos em outubro. 
No acumulado do ano, o índice varia 
2,60%. 

O IGP-DI, divulgado pelo 
Ibre/FGV, registrou alta de 0,55% em 
outubro, ante 0,50% no mês anterior. No 
acumulado do ano, a alta é de 4,96%. 

O INCC subiu 0,18% em 
outubro, ante alta de 0,46% em 
setembro. Os três grupos componentes 
do INCC registraram as seguintes 
variações na passagem de setembro para 
outubro: Materiais e Equipamentos 
(0,29% para 0,50%), Serviços (0,13% 
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para 0,06%) e Mão de Obra (0,64% para 
0,00%). Assim, o INCC variou 4,18% 
nos 12 meses findos em outubro. 

A Secretaria de Política 
Econômica do Ministério da Economia 
revisou a sua estimativa oficial para o 
INPC de 3,67% para 3,26%. 

O IGP-M/FGV subiu 0,08% na 
primeira prévia de novembro, após ter 
aumentado 0,68% na primeira prévia de 
outubro. Com o resultado, o índice 
acumulou elevação de 4,87% em 2019 e 
avanço de 3,74% em 12 meses. 

 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 incentivo ao 
uso de energia eólica e solar.  

A tarifa de energia elétrica 
recuou 3,22% em outubro, item de maior 
impacto negativo sobre a inflação 
medida pelo IPCA/IBGE, equivalente a  
-0,13 ponto porcentual. 

Setor Público 

 Medida Provisória publicada 
pelo Governo estabelece o fim da multa 
adicional de 10% do FGTS nas 
demissões sem justa causa. A medida 
está na mesma MP que criou o programa 
Verde Amarelo, destinado a incentivar a 
contratação de jovens. 

O Governo Federal editou MP 
com o objetivo de expandir o 
microcrédito no País, em que estabelece 
um “compromisso” de ofertar R$ 40 
bilhões em empréstimos para 10 milhões 
de pessoas “mais pobres”, até o fim de 
2022. 

Terminou com quatro blocos 
'encalhados' o leilão de cinco áreas de 
exploração de petróleo no pré-sal, 
realizado pela ANP. A Petrobras, em 
consórcio com a chinesa CNODC, 
apresentou a única oferta do leilão e 

arrematou o bloco de Aram, na Bacia de 
Santos – o mais caro entre os oferecidos. 
Com o resultado, a arrecadação da 6ª 
Rodada de Partilha de Produção, que 
poderia chegar a R$ 7,85 bilhões, ficou 
em R$ 5,05 bilhões – 64,3% do total 
esperado.  

A PEC Emergencial enviada pelo 
Governo Federal ao Congresso Nacional 
prevê uma economia anual de até R$ 35 
bilhões aos cofres públicos de 14 
Unidades da Federação, considerando 
cortes de salários e suspensão de 
reajustes. 

A equipe econômica deve propor 
no pacote de reformas o uso do dinheiro 
parado nos fundos setoriais para abater a 
dívida pública. A ideia é que os Fundos 
passem por uma avaliação e os que não 
forem renovados sejam extintos em 
cinco anos. Hoje, são cerca de 280. 

Setor Externo  

A balança comercial brasileira 
registrou superávit de US$ 14 milhões 
nas duas primeiras semanas de 
novembro. No começo deste mês, as 
exportações somaram US$ 4,230 bilhões 
(queda de 32,7% contra novembro de 
2018) e as importações totalizaram 
US$4,216 bilhões (queda de 16,7% na 
mesma comparação). Houve queda nas 
exportações de manufaturados (-41%), 
de semimanufaturados (-28,3%) e de 
produtos básicos (-26,7%) ante 
novembro de 2018. 

A China, principal parceiro 
comercial do Brasil, puxou o     resultado 
do superávit brasileiro este ano. De 
janeiro a outubro, o saldo da balança 
comercial foi de US$ 34,9 bilhões, sendo 
que o saldo do comércio com a China foi 
de US$21,4bilhões.  

A ONU confirmou que a 
Conferência do Clima (COP25) será em 
Madri, na Espanha, após o Chile 
cancelar o evento. As datas da 
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conferência também foram mantidas: 2 a 
13 de dezembro. 

Os Estados Unidos notificaram a 
ONU e confirmaram a saída do Acordo 
de Paris. A informação foi dada por 
Mike Pompeo, Secretário de Estado. 
Este é o primeiro passo formal dos 
americanos na saída do pacto global no 
combate às mudanças climáticas. 

O Banco Central da China cortou 
a taxa de juros sobre empréstimo de 
médio prazo de um ano, pela primeira 
vez desde o início de 2016. 

O presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, afirmou que as 
negociações comerciais com a China 
"estão avançando bem rápido", mas não 
se comprometeu sobre o sucesso da 
iniciativa. "Vamos ver", comentou 
durante entrevista coletiva na Casa 
Branca, voltando a dizer que Pequim 
estaria mais interessada no acordo do 
que os americanos. 

A taxa de desemprego no Reino 
Unido caiu para 3,8% no período de três 
meses até setembro, segundo dados do 
Escritório de Estatísticas Nacionais. O 
resultado veio abaixo da expectativa de 
analistas consultados pelo The Wall 
Street Journal, que previam manutenção 
da taxa em 3,9%. 

As exportações de carne suína da 
BRF para a China têm potencial para 
aumentar até 40%, após a habilitação da 
unidade localizada em Lucas do Rio 
Verde (MT). Na área de frangos, a 
expectativa é de crescimento de cerca de 
20%. 
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O NATAL DO COMERCIO 

O varejo deverá movimentar R$ 
35,9 bilhões, alta de 4,8% no volume de 
vendas em comparação com 2018 A 
CNC calcula que as contratações de 
empregos temporários para o período 
entre os meses de setembro e novembro, 
alcancem 87,5 mil postos. 

 Para o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, a agenda de reformas 
foi um dos fatores que influíram na 
melhora do ambiente econômico. O 
Presidente da CNC observa, no entanto, 
que a reforma da previdência não 
resolverá todos os problemas. 
“Precisamos avançar em outras frentes, 
como a reforma tributária, que trará 
resultados mais imediatos que da 
previdência”.  

LULA /SÉRGIO MORO 

O sociólogo e cientista político 
Sérgio Abranches viu com naturalidade 
a liberação de Lula. “Sua condenação 
pela Justiça teve, na época, um 
simbolismo enorme para a vida política 
brasileira, embora fosse para mim o 
momento mais triste da História política 
do País”. Mas, para o cientista político, a 
ida de Sergio Moro, o juiz que condenou 
Lula, para o Governo Bolsonaro 
“deslegitimou sua própria sentença”. 

Anselmo Gois – O Globo, 9/11/19 

MERCADO DE TRABALHO 

 Meter a mão no bolso do 
desempregado foi a solução encontrada 
pelo governo para bancar os incentivos á 
criação de empregos para jovens de 18 a 
29 anos. Ninguém pode prever com 
segurança quantos empregos serão 
criados, mas o Governo sairá no lucro, 
certamente, se prevalecerem as 
condições anunciadas. Se der tudo certo 

e os contratos chegarem a 1,8 milhão em 
cinco anos, o custo dos incentivos será 
de R$ 10 bilhões, segundo o secretário 
especial de Previdência e Trabalho, 
Rogério Marinho.  

No mesmo período, a 
arrecadação de 7,5% sobre o seguro-
desemprego poderá ficar entre R$ 11 
bilhões e R$ 12 bilhões. Bom negócio, 
de toda forma, com ou sem abertura das 
vagas previstas nos cálculos oficiais. 

O Estado de São Paulo – 14/11/2019 

 

REFORMA DO ESTADO 

O Governo de Jair Bolsonaro 
encaminha ao Congresso seis conjuntos 
de medidas que, nas palavras do ministro 
Paulo Guedes, dão início a uma tardia 
reforma do Estado. "Essa transformação 
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da máquina pública - que servia a uma 
ordem politicamente fechada e agora 
precisa servir à população - busca a 
modernização", diz Guedes. 

Está previsto o envio de três 
Propostas de Emenda à Constituição; 
para o Senado, a PEC Mais Brasil, que 
Guedes chama de pacto federativo e que 
traz um novo regime fiscal; a PEC da 
emergência fiscal, que institui gatilhos 
para conter gastos públicos em caso de 
crise financeira na União, Estados e 
Municípios; e a PEC dos fundos, que 
revê 281 fundos públicos. 

Para a Câmara, seguem a PEC da 
reforma administrativa, que remodela o 
serviço público de todos os entes, e um 
projeto de lei que traz um novo modelo 
de privatizações. 

A primeira fase da reforma 
tributária do Governo, que une tributos 
federais para instituir o IVA dual, entra 
numa comissão mista, explica o 
ministro. 

Segundo Guedes, o trâmite e o 
arcabouço de cada proposta são 
resultados de um diálogo construtivo 
entre Executivo e Legislativo.  

MUDANÇA NA CONSTITUIÇÃO 

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, anunciou que estava 
propondo uma Constituinte para fazer as 
mudanças que o Congresso considerar 
necessárias. 

O fato político que ganhou 
dimensão não é uma nova Constituinte, 
por ser inviável juridicamente, mas a 
alteração da Constituição através de uma 
emenda, ou a mudança do Código de 
Processo Penal. 

A tese de Constituinte levantada 
por Alcolumbre não encontra respaldo 
na própria Constituição, que não prevê 
essa possibilidade. Depois de 
promulgada, em 1988, ela poderia ter 
sido revisada pelo Congresso cinco anos 

depois, mas não o foi. A partir daí, não 
há como mudá-la sem a utilização de 
uma proposta de emenda constitucional 
(PEC) a ser aprovada pelo Congresso. 

A convocação de uma 
Constituinte exclusiva para tratar da 
reforma política já foi proposta pelo PT 
em diversas ocasiões, nos últimos anos. 

ARGENTINA EM CRISE 

A situação no país vizinho é 
dramática: déficit público da ordem de 
6% do PIB, recessão (queda de – 3,1% 
do PIB), inflação galopante (de 55% ao 
ano) e cerca de 35% da população 
urbana está na linha da pobreza. 

O acordo com o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), que 
daria ao país vizinho acesso a cerca de 
U$$ 57 bilhões, foi considerado pelo 
presidente peronista Alberto Fernández 
como “impossível” de cumprir”.  

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Juros em queda, inflação baixa, 
maior oferta de crédito, recuperação do 
emprego, ainda que lentamente, e a 
liberação de recursos extras do FGTS, 
são fatores para que o comércio e a 
indústria de bens de consumo se 
preparem para uma retomada das vendas 
neste final de ano. Estoques mais 
enxutos nas lojas e velocidade maior de 
produção nas fábricas são o termômetro 
de que este Natal deverá ser o melhor 
para o varejo desde 2013. 

O Indicador de Nível de 
Atividade (INA) da Indústria paulista 
expandiu 0,1% em setembro, na série 
livre de influências sazonais. Em relação 
ao mesmo mês de 2018, a alta foi de 
1,6%. 

A expectativa da Associação 
Latino Americana de Aço (Alacero) é de 
que o consumo de aço na América 
Latina não deva apresentar alta neste 
ano. A estimativa é de que o consumo 
aparente alcance 66 milhões de 
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toneladas, o mesmo volume apurado em 
2016. No ano passado, as vendas de aço 
na região atingiram 67 milhões de 
toneladas. 

Divulgado pelo Ibre/FGV, o 
Índice de Confiança Empresarial (ICE) 
ficou praticamente estável, ao cair 0,1 
ponto em outubro, na série ajustada 
sazonalmente, registrando 94,0 pontos. 
Em setembro, o índice havia avançado 
0,1 ponto. Com o resultado, a média 
móvel trimestral do ICE passa de 92,9 
para 94,0 pontos. Na comparação 
interanual, houve aumento de 2,9 pontos. 

O mercado de fusões e aquisições 
no Brasil bateu recorde no acumulado de 
janeiro a setembro de 2019, com 614 
transações, ou seja, 31% superior ao 
mesmo período de 2018 e o maior 
volume acumulado dos últimos cinco 
anos, de acordo com levantamento da 
PwC Brasil. 

O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central (IBC-Br) 
avançou 0,44% em setembro ante 
agosto, na série com ajuste sazonal, 
informou há pouco a instituição. Foi a 
terceira elevação mensal consecutiva. O 
índice passou de 138,71 pontos para 
139,32 pontos de agosto para setembro. 
Este é o maior patamar para o IBC-Br 
com ajuste desde junho de 2015 (139,85 
pontos). 

O pagamento do 13º salário deve 
injetar R$ 214,6 bilhões na economia 
brasileira até dezembro deste ano, 
segundo estimativa divulgada pelo 
Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A 
quantia equivale a cerca de 3% do 
Produto Interno Bruto (PIB) do País. O 
valor representa uma alta de 1,6%, na 
comparação com o montante injetado na 
economia no ano passado (R$ 211,2 
bilhões), sem considerar a inflação. 

 

 

PIB e Investimentos 

De acordo com o Boletim Focus 
do Banco Central, a expectativa para o 
crescimento do PIB 2019 permaneceu 
em 0,92%. Em compensação, o 
crescimento esperado para 2020 subiu de 
2,0% para 2,08%. 

Segundo o Indicador Ipea /FBCF, 
o investimento avançou 1,4% em 
setembro, após queda de 1,1% no mês 
anterior. Na comparação com o mesmo 
período de 2018 houve expansão de 
5,7%. Nos últimos 12 meses acumula 
alta de 3,0%. Para 2019 a expansão 
prevista é de 3,0%. 

A previsão de crescimento do 
PIB em 2019 da Secretaria de Política 
Econômica (SPE) do Ministério da 
Economia foi elevada de 0,85% para 
0,9%. É a segunda vez consecutiva que o 
Ministério eleva a previsão de 
crescimento, após quatro cortes 
seguidos. 

Segundo o Ministro Paulo 
Guedes, o PIB brasileiro deve avançar 
entre 2% e 2,5% em 2020, mais do que o 
dobro da taxa a ser observada em 2019. 

O Bradesco revisou suas 
estimativas para crescimento do PIB de 
0,8% para 0,9% em 2019; e de 1,9% 
para 2,2% em 2020. Segundo o Banco, a 
mudança para este ano é reflexo dos 
dados correntes, que mostram uma 
recuperação moderada, mas consistente 
da atividade econômica. Para 2020, a 
revisão é compatível com a melhora 
adicional esperada para as condições 
financeiras domésticas. 

Indústria 

A produção industrial brasileira 
cresceu 0,3% em setembro, na 
comparação com agosto, puxada 
principalmente pela produção de 
veículos automotores, segundo o IBGE. 
Essa foi a segunda alta mensal seguida e 
o melhor setembro em 2 anos. O 
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resultado de agosto foi revisto para um 
avanço de 1,2%, ante leitura anterior de 
alta de 0,8%. 

De acordo com os dados 
divulgados pela Anfavea, entre janeiro e 
outubro foram vendidos no País 2,28 
milhões de veículos, o melhor 
desempenho para o período desde o ano 
de 2014, 8,7% a mais em relação aos 10 
primeiros meses de 2018. Com este 
resultado, a produção acumula expansão 
de 1,2% em doze meses. Para 2019, a 
alta é de 3,3%. 

A CNI divulgou os resultados 
dos Indicadores Industriais referentes ao 
mês de setembro. Na série ajustada 
sazonalmente, dois dos seis indicadores 
apresentaram melhora: Faturamento 
Real (+0,4%) e Massa Salarial Real 
(+0,4%). Horas Trabalhadas recuou 
0,2%, enquanto Emprego, Rendimento 
Médio Real e Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada (NUCI) 
apresentaram estabilidade. 

A Klabin, maior produtora de 
papéis para embalagem e de embalagens 
de papelão ondulado do País, acaba de 
levantar mais de R$ 7 bilhões com 
instituições financeiras nacionais e 
estrangeiras, para financiar o projeto 
Puma II. 

O Índice de Produção 
Agroindustrial Brasileira (PIMAgro) 
calculado pelo Centro de Estudo em 
Agronegócios da FGV Agro reagiu em 
setembro, depois de três meses 
consecutivos de retrações. Registrou alta 
de 1,8% em relação a setembro/2018. 
Foi o terceiro mês de variação positiva 
em 2019. 

De acordo com a ANP, a 
produção de petróleo do Brasil em 
setembro atingiu 2,927 milhões de barris 
por dia, redução de 2,1% ante agosto. 

Cerca de 9 bilhões de peças são 
confeccionadas anualmente pela 
indústria têxtil e de confecção no País, o 

que gerou mais de R$ 52,5 bilhões de 
faturamento só no ano passado. Apesar 
dos números grandiosos, em 2018, o 
setor amargou queda de 2,9% na 
produção e redução de 1,3% nas vendas. 

De acordo com a pesquisa da 
Abia, a indústria de alimentos continua 
se recuperando dos anos de crise, a um 
passo lento. No primeiro semestre deste 
ano, as vendas avançaram 1,3% na 
comparação com as de igual período do 
ano passado. Em 12 meses, encerrados 
em junho, registraram crescimento de 
1,1%. 

Durante a inauguração do Senai 
Cimatec Park - centro de inovação da 
indústria - o prefeito de Salvador, ACM 
Neto (DEM), defendeu o Sistema S, 
como imprescindível ao País. 

Em outubro, as vendas de 
máquinas agrícolas e rodoviárias no 
Brasil somaram 4,2 mil unidades, queda 
de 16,2% ante outubro/2018. Recuo de 
15% em relação a setembro, segundo a 
Anfavea. No acumulado do ano, as 
vendas internas atingiram 37,1 mil 
unidades, queda de 6,3% na comparação 
com o período entre janeiro e outubro de 
2018. 

A produção de petróleo do Brasil, 
em setembro, atingiu 2,927 milhões de 
barris por dia, redução de 2,1% ante 
agosto. A ANP registrou aumento de 
17,8% em relação ao mesmo mês de 
2018.  

Comércio 

Em setembro, o volume de 
receita do setor de serviços registrou 
incremento de 1,2%, na comparação 
com o mês anterior, segundo a 
PMS/IBGE. A CNC revisou de +0,8% 
para +1,0% sua expectativa para o 
desempenho do setor em 2019 – o 
primeiro crescimento em 5 anos. A 
Entidade espera crescimento de 1,7% no 
ano de 2020. 
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Segundo dados do IBGE, as 
vendas do comércio varejista cresceram 
0,7% em setembro, na comparação com 
o mês anterior. Móveis e 
eletrodomésticos estão entre os 
principais destaques da alta. Foi o quinto 
resultado positivo consecutivo do setor 
no ano, com ganho acumulado de 2,4% 
no período. Melhor resultado para meses 
de setembro, desde 2009 (1,1%). 

 Segundo a CNC, o varejo espera 
que o faturamento real do Natal aumente 
4,8% em relação a 2018, descontada a 
inflação. Se a previsão da CNC se 
confirmar, será o melhor desempenho 
em seis anos. 

O comércio online tem 
conquistado novos consumidores. Neste 
fim de ano, pela primeira vez, as lojas 
online empataram com as lojas de 
departamento, como local preferido 
pelos brasileiros para fazer as compras 
de Natal. Pesquisa de intenção de 
compras de Natal da CNDL/SPC Brasil 
mostra que 41% dos consumidores 
pretendem adquirir produtos em lojas 
online, o mesmo percentual de quem 
planeja consumir em lojas físicas. 

O Instituto Fecomércio/RJ revela 
que 63,4% dos fluminenses pretendem 
aproveitar a Black Friday para realizar 
compras. É o equivalente a 8,1 milhões 
pessoas. Os consumidores planejam 
gastar cerca de R$ 557, em média, nas 
promoções do dia 29, valor três vezes 
maior que o gasto no Dia dos 
Namorados. 

Impulsionado pelo Black Friday, 
o faturamento do comércio varejista de 
São Paulo deve atingir a marca dos R$68 
bilhões em novembro, um avanço de 
7,4% ante os R$ 63,3 bilhões do mesmo 
mês de 2018, estima a Fecomércio-SP. 

 

As vendas do varejo brasileiro 
medidas pelo Índice Cielo de Varejo 
Ampliado (ICVA) tiveram aumento real 
de 5,2% em outubro em comparação 
com o mesmo mês em 2018.  

Agricultura  

De acordo com a Conab a 
estimativa da safra 2019/2020 aponta 
crescimento na produção brasileira de 
grãos, em comparação à safra anterior, 
de 246,4 milhões de toneladas, 
incremento de 1,8% ou 4,3 milhões de 
toneladas, em relação a 2018/19. 

Para a área semeada, a 
expectativa é que sejam cultivados 64,1 
milhões de hectares, variação positiva de 
1,4% na comparação com a safra 
anterior. 

A estimativa nacional de cultivo 
do milho, considerando a primeira, 
segunda e terceira safras, na temporada 
2019/20, deverá apresentar redução de 
1,7%, ante 2018/19 cerca de 98,4 
milhões de toneladas. 

O Índice de Confiança do 
Agronegócio (ICAgro), calculado pela 
Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp) e pela Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB), 
registrou alta no terceiro trimestre deste 
ano. O indicador encerrou o período 
em 115,1 pontos. A escala do IC Agro 
vai de zero a 200, e 100 é o ponto 
neutro. 

Segundo a CNA e o Cepea, o 
PIB do agronegócio ficou estável no 
ano passado, com recuo de 0,01%, na 
comparação com o ano anterior. Em 
julho deste ano, o PIB do agronegócio 
teve alta de 0,38%. No acumulado do 
ano (janeiro a julho), o desempenho foi 
ligeiramente negativo, de menos 
0,85%. 

No Centro-Sul, maior região 
produtora de açúcar e álcool do País, a 
produção de cana na safra 2018/2019 
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registou queda de 3,90% ante 
2017/2018, a de açúcar apresentou -    
26,48%, enquanto a de etanol cresceu 
18,65%, sempre na mesma base de 
comparação. 

Os temporais que atingiram o 
Rio Grande do Sul paralisaram os 
trabalhos no campo em diversa regiões 
do Estado. Produtores de trigo, de 
algumas regiões, estão colhendo o 
cereal mais verde ou úmido que o 
desejável para não perder a produção. 
A área plantada no Estado está 
estimada em 739,4 mil hectares. 

A produção de ovos de galinha 
totalizou 956,62 milhões de dúzias no 
terceiro trimestre de 2019, aumento de 
1,5% em relação ao trimestre anterior, 
de acordo com os resultados 
preliminares das Pesquisas Trimestrais 
do Abate de Animais, do Leite, do 
Couro e da Produção de Ovos de 
Galinha, divulgada pelo IBGE. 

Mercado de Trabalho 

O Indicador Antecedente de 
Emprego, divulgado pelo Ibre/FGV, 
apresentou recuo em outubro, de 87,1 
para 85,8 pontos. Com a piora na 
passagem mensal, o indicador encontra-
se abaixo de sua média histórica (86,9). 
A média trimestral móvel subiu de 86,5 
para 86,6 pontos. 

A taxa de desemprego no Brasil 
ficou em 11,8% no trimestre encerrado 
em setembro, atingindo 12,5 milhões de 
pessoas, segundo o IBGE. Na 
comparação com o mesmo trimestre de 
2018, houve incremento de 1,5 milhão 
de pessoas na população ocupada, que 
atingiu o recorde de 93,8 milhões. 

Recordes de pessoas em situação 
de extrema pobreza e dos índices de 
desigualdade são os resultados de quatro 
anos seguidos de crise econômica no 
Brasil, apontados em um estudo 
divulgado pelo IBGE. Em 2018, chegou 
a 13,5 milhões o número de brasileiros 

vivendo abaixo da linha da extrema 
pobreza – 4,5 milhões a mais que em 
2014, quando o País vivia sob os 
patamares mais baixos de desemprego. É 
o maior contingente de pessoas nesta 
condição na série histórica desde 2012. 

De acordo com o 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. No acumulado até setembro 
o Brasil gerou 761.776 empregos 
formais, 6% a mais do que o mesmo 
período do ano passado. Já no 
acumulado em 12 meses, registrou 
ganho de 548.297 empregos formais. 

O programa de emprego Verde 
Amarelo, anunciado pelo Governo, 
pretende gerar 1,8 milhão de postos de 
trabalho até o fim de 2022 e irá 
beneficiar os jovens entre 18 e 29 anos, 
que não tiveram nenhum emprego com 
carteira assinada. O teto da remuneração 
na modalidade - criada por Medida 
Provisória - será de 1,5 salário mínimo. 

Sistema Financeiro 

O Banco Central informou que as 
retiradas de recursos da caderneta de 
poupança superaram os depósitos em 
R$247 milhões no mês de outubro. No 
acumulado dos dez primeiros meses 
deste ano, os saques superaram os 
depósitos, resultando em retirada liquida 
de R$ 6,31 bilhões. Em setembro, o 
saldo da poupança registrava R$ 817,970 
bilhões e em outubro subiu para 
R$820,571 bilhões. 

O percentual de famílias 
endividadas com cartão de crédito, 
cheque especial, cheque pré-datado, 
crédito consignado, crédito pessoal, 
carnê de loja, prestação de carro e 
prestação de casa alcançou 64,7% em 
outubro, representando queda em relação 
aos 65,1% observados em setembro de 
2019. 
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A Caixa Econômica Federal 
cortou pela metade a taxa de juros do 
cheque especial, de 9,99% para 4,99% 
ao mês. Na média, foi de 9,41% na 
semana encerrada em 29 de outubro. 
Percentual menor que o praticado pelos 
bancos privados. 

Com mais afrouxamento 
monetário vindo do Federal Reserve e do 
Copom, a Bolsa brasileira fechou outro 
mês no azul, com ganhos de 2,36% para 
o Ibovespa. 

O crédito concedido para as 
pessoas físicas no Brasil alcançou o 
maior ritmo de crescimento em sete 
anos. Em um cenário de fragilidade da 
atividade econômica e do mercado de 
trabalho, o aumento da tomada de 
empréstimos tem representado algum 
estímulo para o consumo das famílias. 
Em 2019, a concessão de crédito livre 
para a pessoa física subiu cerca de 11% 
entre janeiro e setembro. 

O Conselho de Administração do 
BNDES permitiu que antecipe o 
pagamento de 60% de seu lucro à União, 
na forma de dividendos. O Banco vai 
adiantar mais R$ 4,6 bilhões ao Tesouro 
este ano, referentes ao lucro do primeiro 
semestre. 

O BNDES quer extinguir sua 
carteira de participações acionárias em 
três anos, zerando os quase R$ 120 
bilhões geridos atualmente pela 
subsidiária BNDESPar. 

A Caixa Econômica obteve lucro 
líquido contábil de R$ 8,026 bilhões no 
terceiro trimestre, alta de 66,7% na 
comparação com o mesmo período do 
ano passado.  

O Banco Central prepara 
mudanças no cheque especial para 
induzir a redução dos juros na linha de 
crédito. A proposta prevê que os bancos 
poderão cobrar tarifa mensal dos clientes 
que quiserem ter acesso a um limite de 
cheque especial. 

A Serasa vai atender 
consumidores online na 24.ª edição do 
Feirão Limpa Nome, que acontece 
online durante o mês de novembro. O 
público alvo são as pessoas que estão  
com o nome negativo ou dívidas 
atrasadas, que terão a  oportunidade de 
renegociar seus débitos com descontos 
que podem chegar a 98%. 

O indicador de recuperação de 
crédito do consumidor avançou 3,0% em 
outubro ante setembro, segundo a 
Corretora Boa Vista. O dado representa 
a quantidade de exclusões de registros de 
inadimplentes da base de dados da 
“empresa”. Na comparação com o 
mesmo mês de 2018, o aumento foi de 
2,90%. 

O BNDES registrou lucro líquido 
de R$ 2,7 bilhões no terceiro trimestre, 
alta de 70% ante igual período de 2018. 
No acumulado de janeiro a setembro, o 
lucro líquido ficou em R$ 14,738 
bilhões, alta de 159,5% em relação aos 
nove primeiros meses de 2018. 
 

Inflação 

O IPCA/IBGE registrou variação 
de 0,10% em outubro, ante -0,04% em 
setembro, o menor resultado para o mês 
desde 1998. Em outubro de 2018, o 
IPCA havia variado 0,45%. Com o 
resultado, o indicador acumula alta de 
2,54% nos 12 meses findos em outubro. 
No acumulado do ano, o índice varia 
2,60%. 

O IGP-DI, divulgado pelo 
Ibre/FGV, registrou alta de 0,55% em 
outubro, ante 0,50% no mês anterior. No 
acumulado do ano, a alta é de 4,96%. 

O INCC subiu 0,18% em 
outubro, ante alta de 0,46% em 
setembro. Os três grupos componentes 
do INCC registraram as seguintes 
variações na passagem de setembro para 
outubro: Materiais e Equipamentos 
(0,29% para 0,50%), Serviços (0,13% 
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para 0,06%) e Mão de Obra (0,64% para 
0,00%). Assim, o INCC variou 4,18% 
nos 12 meses findos em outubro. 

A Secretaria de Política 
Econômica do Ministério da Economia 
revisou a sua estimativa oficial para o 
INPC de 3,67% para 3,26%. 

O IGP-M/FGV subiu 0,08% na 
primeira prévia de novembro, após ter 
aumentado 0,68% na primeira prévia de 
outubro. Com o resultado, o índice 
acumulou elevação de 4,87% em 2019 e 
avanço de 3,74% em 12 meses. 

 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 incentivo ao 
uso de energia eólica e solar.  

A tarifa de energia elétrica 
recuou 3,22% em outubro, item de maior 
impacto negativo sobre a inflação 
medida pelo IPCA/IBGE, equivalente a  
-0,13 ponto porcentual. 

Setor Público 

 Medida Provisória publicada 
pelo Governo estabelece o fim da multa 
adicional de 10% do FGTS nas 
demissões sem justa causa. A medida 
está na mesma MP que criou o programa 
Verde Amarelo, destinado a incentivar a 
contratação de jovens. 

O Governo Federal editou MP 
com o objetivo de expandir o 
microcrédito no País, em que estabelece 
um “compromisso” de ofertar R$ 40 
bilhões em empréstimos para 10 milhões 
de pessoas “mais pobres”, até o fim de 
2022. 

Terminou com quatro blocos 
'encalhados' o leilão de cinco áreas de 
exploração de petróleo no pré-sal, 
realizado pela ANP. A Petrobras, em 
consórcio com a chinesa CNODC, 
apresentou a única oferta do leilão e 

arrematou o bloco de Aram, na Bacia de 
Santos – o mais caro entre os oferecidos. 
Com o resultado, a arrecadação da 6ª 
Rodada de Partilha de Produção, que 
poderia chegar a R$ 7,85 bilhões, ficou 
em R$ 5,05 bilhões – 64,3% do total 
esperado.  

A PEC Emergencial enviada pelo 
Governo Federal ao Congresso Nacional 
prevê uma economia anual de até R$ 35 
bilhões aos cofres públicos de 14 
Unidades da Federação, considerando 
cortes de salários e suspensão de 
reajustes. 

A equipe econômica deve propor 
no pacote de reformas o uso do dinheiro 
parado nos fundos setoriais para abater a 
dívida pública. A ideia é que os Fundos 
passem por uma avaliação e os que não 
forem renovados sejam extintos em 
cinco anos. Hoje, são cerca de 280. 

Setor Externo  

A balança comercial brasileira 
registrou superávit de US$ 14 milhões 
nas duas primeiras semanas de 
novembro. No começo deste mês, as 
exportações somaram US$ 4,230 bilhões 
(queda de 32,7% contra novembro de 
2018) e as importações totalizaram 
US$4,216 bilhões (queda de 16,7% na 
mesma comparação). Houve queda nas 
exportações de manufaturados (-41%), 
de semimanufaturados (-28,3%) e de 
produtos básicos (-26,7%) ante 
novembro de 2018. 

A China, principal parceiro 
comercial do Brasil, puxou o     resultado 
do superávit brasileiro este ano. De 
janeiro a outubro, o saldo da balança 
comercial foi de US$ 34,9 bilhões, sendo 
que o saldo do comércio com a China foi 
de US$21,4bilhões.  

A ONU confirmou que a 
Conferência do Clima (COP25) será em 
Madri, na Espanha, após o Chile 
cancelar o evento. As datas da 
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conferência também foram mantidas: 2 a 
13 de dezembro. 

Os Estados Unidos notificaram a 
ONU e confirmaram a saída do Acordo 
de Paris. A informação foi dada por 
Mike Pompeo, Secretário de Estado. 
Este é o primeiro passo formal dos 
americanos na saída do pacto global no 
combate às mudanças climáticas. 

O Banco Central da China cortou 
a taxa de juros sobre empréstimo de 
médio prazo de um ano, pela primeira 
vez desde o início de 2016. 

O presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, afirmou que as 
negociações comerciais com a China 
"estão avançando bem rápido", mas não 
se comprometeu sobre o sucesso da 
iniciativa. "Vamos ver", comentou 
durante entrevista coletiva na Casa 
Branca, voltando a dizer que Pequim 
estaria mais interessada no acordo do 
que os americanos. 

A taxa de desemprego no Reino 
Unido caiu para 3,8% no período de três 
meses até setembro, segundo dados do 
Escritório de Estatísticas Nacionais. O 
resultado veio abaixo da expectativa de 
analistas consultados pelo The Wall 
Street Journal, que previam manutenção 
da taxa em 3,9%. 

As exportações de carne suína da 
BRF para a China têm potencial para 
aumentar até 40%, após a habilitação da 
unidade localizada em Lucas do Rio 
Verde (MT). Na área de frangos, a 
expectativa é de crescimento de cerca de 
20%. 
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O NATAL DO COMERCIO 

O varejo deverá movimentar R$ 
35,9 bilhões, alta de 4,8% no volume de 
vendas em comparação com 2018 A 
CNC calcula que as contratações de 
empregos temporários para o período 
entre os meses de setembro e novembro, 
alcancem 87,5 mil postos. 

 Para o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, a agenda de reformas 
foi um dos fatores que influíram na 
melhora do ambiente econômico. O 
Presidente da CNC observa, no entanto, 
que a reforma da previdência não 
resolverá todos os problemas. 
“Precisamos avançar em outras frentes, 
como a reforma tributária, que trará 
resultados mais imediatos que da 
previdência”.  

LULA /SÉRGIO MORO 

O sociólogo e cientista político 
Sérgio Abranches viu com naturalidade 
a liberação de Lula. “Sua condenação 
pela Justiça teve, na época, um 
simbolismo enorme para a vida política 
brasileira, embora fosse para mim o 
momento mais triste da História política 
do País”. Mas, para o cientista político, a 
ida de Sergio Moro, o juiz que condenou 
Lula, para o Governo Bolsonaro 
“deslegitimou sua própria sentença”. 

Anselmo Gois – O Globo, 9/11/19 

MERCADO DE TRABALHO 

 Meter a mão no bolso do 
desempregado foi a solução encontrada 
pelo governo para bancar os incentivos á 
criação de empregos para jovens de 18 a 
29 anos. Ninguém pode prever com 
segurança quantos empregos serão 
criados, mas o Governo sairá no lucro, 
certamente, se prevalecerem as 
condições anunciadas. Se der tudo certo 

e os contratos chegarem a 1,8 milhão em 
cinco anos, o custo dos incentivos será 
de R$ 10 bilhões, segundo o secretário 
especial de Previdência e Trabalho, 
Rogério Marinho.  

No mesmo período, a 
arrecadação de 7,5% sobre o seguro-
desemprego poderá ficar entre R$ 11 
bilhões e R$ 12 bilhões. Bom negócio, 
de toda forma, com ou sem abertura das 
vagas previstas nos cálculos oficiais. 

O Estado de São Paulo – 14/11/2019 

 

REFORMA DO ESTADO 

O Governo de Jair Bolsonaro 
encaminha ao Congresso seis conjuntos 
de medidas que, nas palavras do ministro 
Paulo Guedes, dão início a uma tardia 
reforma do Estado. "Essa transformação 
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da máquina pública - que servia a uma 
ordem politicamente fechada e agora 
precisa servir à população - busca a 
modernização", diz Guedes. 

Está previsto o envio de três 
Propostas de Emenda à Constituição; 
para o Senado, a PEC Mais Brasil, que 
Guedes chama de pacto federativo e que 
traz um novo regime fiscal; a PEC da 
emergência fiscal, que institui gatilhos 
para conter gastos públicos em caso de 
crise financeira na União, Estados e 
Municípios; e a PEC dos fundos, que 
revê 281 fundos públicos. 

Para a Câmara, seguem a PEC da 
reforma administrativa, que remodela o 
serviço público de todos os entes, e um 
projeto de lei que traz um novo modelo 
de privatizações. 

A primeira fase da reforma 
tributária do Governo, que une tributos 
federais para instituir o IVA dual, entra 
numa comissão mista, explica o 
ministro. 

Segundo Guedes, o trâmite e o 
arcabouço de cada proposta são 
resultados de um diálogo construtivo 
entre Executivo e Legislativo.  

MUDANÇA NA CONSTITUIÇÃO 

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, anunciou que estava 
propondo uma Constituinte para fazer as 
mudanças que o Congresso considerar 
necessárias. 

O fato político que ganhou 
dimensão não é uma nova Constituinte, 
por ser inviável juridicamente, mas a 
alteração da Constituição através de uma 
emenda, ou a mudança do Código de 
Processo Penal. 

A tese de Constituinte levantada 
por Alcolumbre não encontra respaldo 
na própria Constituição, que não prevê 
essa possibilidade. Depois de 
promulgada, em 1988, ela poderia ter 
sido revisada pelo Congresso cinco anos 

depois, mas não o foi. A partir daí, não 
há como mudá-la sem a utilização de 
uma proposta de emenda constitucional 
(PEC) a ser aprovada pelo Congresso. 

A convocação de uma 
Constituinte exclusiva para tratar da 
reforma política já foi proposta pelo PT 
em diversas ocasiões, nos últimos anos. 

ARGENTINA EM CRISE 

A situação no país vizinho é 
dramática: déficit público da ordem de 
6% do PIB, recessão (queda de – 3,1% 
do PIB), inflação galopante (de 55% ao 
ano) e cerca de 35% da população 
urbana está na linha da pobreza. 

O acordo com o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), que 
daria ao país vizinho acesso a cerca de 
U$$ 57 bilhões, foi considerado pelo 
presidente peronista Alberto Fernández 
como “impossível” de cumprir”.  

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Juros em queda, inflação baixa, 
maior oferta de crédito, recuperação do 
emprego, ainda que lentamente, e a 
liberação de recursos extras do FGTS, 
são fatores para que o comércio e a 
indústria de bens de consumo se 
preparem para uma retomada das vendas 
neste final de ano. Estoques mais 
enxutos nas lojas e velocidade maior de 
produção nas fábricas são o termômetro 
de que este Natal deverá ser o melhor 
para o varejo desde 2013. 

O Indicador de Nível de 
Atividade (INA) da Indústria paulista 
expandiu 0,1% em setembro, na série 
livre de influências sazonais. Em relação 
ao mesmo mês de 2018, a alta foi de 
1,6%. 

A expectativa da Associação 
Latino Americana de Aço (Alacero) é de 
que o consumo de aço na América 
Latina não deva apresentar alta neste 
ano. A estimativa é de que o consumo 
aparente alcance 66 milhões de 
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toneladas, o mesmo volume apurado em 
2016. No ano passado, as vendas de aço 
na região atingiram 67 milhões de 
toneladas. 

Divulgado pelo Ibre/FGV, o 
Índice de Confiança Empresarial (ICE) 
ficou praticamente estável, ao cair 0,1 
ponto em outubro, na série ajustada 
sazonalmente, registrando 94,0 pontos. 
Em setembro, o índice havia avançado 
0,1 ponto. Com o resultado, a média 
móvel trimestral do ICE passa de 92,9 
para 94,0 pontos. Na comparação 
interanual, houve aumento de 2,9 pontos. 

O mercado de fusões e aquisições 
no Brasil bateu recorde no acumulado de 
janeiro a setembro de 2019, com 614 
transações, ou seja, 31% superior ao 
mesmo período de 2018 e o maior 
volume acumulado dos últimos cinco 
anos, de acordo com levantamento da 
PwC Brasil. 

O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central (IBC-Br) 
avançou 0,44% em setembro ante 
agosto, na série com ajuste sazonal, 
informou há pouco a instituição. Foi a 
terceira elevação mensal consecutiva. O 
índice passou de 138,71 pontos para 
139,32 pontos de agosto para setembro. 
Este é o maior patamar para o IBC-Br 
com ajuste desde junho de 2015 (139,85 
pontos). 

O pagamento do 13º salário deve 
injetar R$ 214,6 bilhões na economia 
brasileira até dezembro deste ano, 
segundo estimativa divulgada pelo 
Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A 
quantia equivale a cerca de 3% do 
Produto Interno Bruto (PIB) do País. O 
valor representa uma alta de 1,6%, na 
comparação com o montante injetado na 
economia no ano passado (R$ 211,2 
bilhões), sem considerar a inflação. 

 

 

PIB e Investimentos 

De acordo com o Boletim Focus 
do Banco Central, a expectativa para o 
crescimento do PIB 2019 permaneceu 
em 0,92%. Em compensação, o 
crescimento esperado para 2020 subiu de 
2,0% para 2,08%. 

Segundo o Indicador Ipea /FBCF, 
o investimento avançou 1,4% em 
setembro, após queda de 1,1% no mês 
anterior. Na comparação com o mesmo 
período de 2018 houve expansão de 
5,7%. Nos últimos 12 meses acumula 
alta de 3,0%. Para 2019 a expansão 
prevista é de 3,0%. 

A previsão de crescimento do 
PIB em 2019 da Secretaria de Política 
Econômica (SPE) do Ministério da 
Economia foi elevada de 0,85% para 
0,9%. É a segunda vez consecutiva que o 
Ministério eleva a previsão de 
crescimento, após quatro cortes 
seguidos. 

Segundo o Ministro Paulo 
Guedes, o PIB brasileiro deve avançar 
entre 2% e 2,5% em 2020, mais do que o 
dobro da taxa a ser observada em 2019. 

O Bradesco revisou suas 
estimativas para crescimento do PIB de 
0,8% para 0,9% em 2019; e de 1,9% 
para 2,2% em 2020. Segundo o Banco, a 
mudança para este ano é reflexo dos 
dados correntes, que mostram uma 
recuperação moderada, mas consistente 
da atividade econômica. Para 2020, a 
revisão é compatível com a melhora 
adicional esperada para as condições 
financeiras domésticas. 

Indústria 

A produção industrial brasileira 
cresceu 0,3% em setembro, na 
comparação com agosto, puxada 
principalmente pela produção de 
veículos automotores, segundo o IBGE. 
Essa foi a segunda alta mensal seguida e 
o melhor setembro em 2 anos. O 
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resultado de agosto foi revisto para um 
avanço de 1,2%, ante leitura anterior de 
alta de 0,8%. 

De acordo com os dados 
divulgados pela Anfavea, entre janeiro e 
outubro foram vendidos no País 2,28 
milhões de veículos, o melhor 
desempenho para o período desde o ano 
de 2014, 8,7% a mais em relação aos 10 
primeiros meses de 2018. Com este 
resultado, a produção acumula expansão 
de 1,2% em doze meses. Para 2019, a 
alta é de 3,3%. 

A CNI divulgou os resultados 
dos Indicadores Industriais referentes ao 
mês de setembro. Na série ajustada 
sazonalmente, dois dos seis indicadores 
apresentaram melhora: Faturamento 
Real (+0,4%) e Massa Salarial Real 
(+0,4%). Horas Trabalhadas recuou 
0,2%, enquanto Emprego, Rendimento 
Médio Real e Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada (NUCI) 
apresentaram estabilidade. 

A Klabin, maior produtora de 
papéis para embalagem e de embalagens 
de papelão ondulado do País, acaba de 
levantar mais de R$ 7 bilhões com 
instituições financeiras nacionais e 
estrangeiras, para financiar o projeto 
Puma II. 

O Índice de Produção 
Agroindustrial Brasileira (PIMAgro) 
calculado pelo Centro de Estudo em 
Agronegócios da FGV Agro reagiu em 
setembro, depois de três meses 
consecutivos de retrações. Registrou alta 
de 1,8% em relação a setembro/2018. 
Foi o terceiro mês de variação positiva 
em 2019. 

De acordo com a ANP, a 
produção de petróleo do Brasil em 
setembro atingiu 2,927 milhões de barris 
por dia, redução de 2,1% ante agosto. 

Cerca de 9 bilhões de peças são 
confeccionadas anualmente pela 
indústria têxtil e de confecção no País, o 

que gerou mais de R$ 52,5 bilhões de 
faturamento só no ano passado. Apesar 
dos números grandiosos, em 2018, o 
setor amargou queda de 2,9% na 
produção e redução de 1,3% nas vendas. 

De acordo com a pesquisa da 
Abia, a indústria de alimentos continua 
se recuperando dos anos de crise, a um 
passo lento. No primeiro semestre deste 
ano, as vendas avançaram 1,3% na 
comparação com as de igual período do 
ano passado. Em 12 meses, encerrados 
em junho, registraram crescimento de 
1,1%. 

Durante a inauguração do Senai 
Cimatec Park - centro de inovação da 
indústria - o prefeito de Salvador, ACM 
Neto (DEM), defendeu o Sistema S, 
como imprescindível ao País. 

Em outubro, as vendas de 
máquinas agrícolas e rodoviárias no 
Brasil somaram 4,2 mil unidades, queda 
de 16,2% ante outubro/2018. Recuo de 
15% em relação a setembro, segundo a 
Anfavea. No acumulado do ano, as 
vendas internas atingiram 37,1 mil 
unidades, queda de 6,3% na comparação 
com o período entre janeiro e outubro de 
2018. 

A produção de petróleo do Brasil, 
em setembro, atingiu 2,927 milhões de 
barris por dia, redução de 2,1% ante 
agosto. A ANP registrou aumento de 
17,8% em relação ao mesmo mês de 
2018.  

Comércio 

Em setembro, o volume de 
receita do setor de serviços registrou 
incremento de 1,2%, na comparação 
com o mês anterior, segundo a 
PMS/IBGE. A CNC revisou de +0,8% 
para +1,0% sua expectativa para o 
desempenho do setor em 2019 – o 
primeiro crescimento em 5 anos. A 
Entidade espera crescimento de 1,7% no 
ano de 2020. 
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Segundo dados do IBGE, as 
vendas do comércio varejista cresceram 
0,7% em setembro, na comparação com 
o mês anterior. Móveis e 
eletrodomésticos estão entre os 
principais destaques da alta. Foi o quinto 
resultado positivo consecutivo do setor 
no ano, com ganho acumulado de 2,4% 
no período. Melhor resultado para meses 
de setembro, desde 2009 (1,1%). 

 Segundo a CNC, o varejo espera 
que o faturamento real do Natal aumente 
4,8% em relação a 2018, descontada a 
inflação. Se a previsão da CNC se 
confirmar, será o melhor desempenho 
em seis anos. 

O comércio online tem 
conquistado novos consumidores. Neste 
fim de ano, pela primeira vez, as lojas 
online empataram com as lojas de 
departamento, como local preferido 
pelos brasileiros para fazer as compras 
de Natal. Pesquisa de intenção de 
compras de Natal da CNDL/SPC Brasil 
mostra que 41% dos consumidores 
pretendem adquirir produtos em lojas 
online, o mesmo percentual de quem 
planeja consumir em lojas físicas. 

O Instituto Fecomércio/RJ revela 
que 63,4% dos fluminenses pretendem 
aproveitar a Black Friday para realizar 
compras. É o equivalente a 8,1 milhões 
pessoas. Os consumidores planejam 
gastar cerca de R$ 557, em média, nas 
promoções do dia 29, valor três vezes 
maior que o gasto no Dia dos 
Namorados. 

Impulsionado pelo Black Friday, 
o faturamento do comércio varejista de 
São Paulo deve atingir a marca dos R$68 
bilhões em novembro, um avanço de 
7,4% ante os R$ 63,3 bilhões do mesmo 
mês de 2018, estima a Fecomércio-SP. 

 

As vendas do varejo brasileiro 
medidas pelo Índice Cielo de Varejo 
Ampliado (ICVA) tiveram aumento real 
de 5,2% em outubro em comparação 
com o mesmo mês em 2018.  

Agricultura  

De acordo com a Conab a 
estimativa da safra 2019/2020 aponta 
crescimento na produção brasileira de 
grãos, em comparação à safra anterior, 
de 246,4 milhões de toneladas, 
incremento de 1,8% ou 4,3 milhões de 
toneladas, em relação a 2018/19. 

Para a área semeada, a 
expectativa é que sejam cultivados 64,1 
milhões de hectares, variação positiva de 
1,4% na comparação com a safra 
anterior. 

A estimativa nacional de cultivo 
do milho, considerando a primeira, 
segunda e terceira safras, na temporada 
2019/20, deverá apresentar redução de 
1,7%, ante 2018/19 cerca de 98,4 
milhões de toneladas. 

O Índice de Confiança do 
Agronegócio (ICAgro), calculado pela 
Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp) e pela Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB), 
registrou alta no terceiro trimestre deste 
ano. O indicador encerrou o período 
em 115,1 pontos. A escala do IC Agro 
vai de zero a 200, e 100 é o ponto 
neutro. 

Segundo a CNA e o Cepea, o 
PIB do agronegócio ficou estável no 
ano passado, com recuo de 0,01%, na 
comparação com o ano anterior. Em 
julho deste ano, o PIB do agronegócio 
teve alta de 0,38%. No acumulado do 
ano (janeiro a julho), o desempenho foi 
ligeiramente negativo, de menos 
0,85%. 

No Centro-Sul, maior região 
produtora de açúcar e álcool do País, a 
produção de cana na safra 2018/2019 
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registou queda de 3,90% ante 
2017/2018, a de açúcar apresentou -    
26,48%, enquanto a de etanol cresceu 
18,65%, sempre na mesma base de 
comparação. 

Os temporais que atingiram o 
Rio Grande do Sul paralisaram os 
trabalhos no campo em diversa regiões 
do Estado. Produtores de trigo, de 
algumas regiões, estão colhendo o 
cereal mais verde ou úmido que o 
desejável para não perder a produção. 
A área plantada no Estado está 
estimada em 739,4 mil hectares. 

A produção de ovos de galinha 
totalizou 956,62 milhões de dúzias no 
terceiro trimestre de 2019, aumento de 
1,5% em relação ao trimestre anterior, 
de acordo com os resultados 
preliminares das Pesquisas Trimestrais 
do Abate de Animais, do Leite, do 
Couro e da Produção de Ovos de 
Galinha, divulgada pelo IBGE. 

Mercado de Trabalho 

O Indicador Antecedente de 
Emprego, divulgado pelo Ibre/FGV, 
apresentou recuo em outubro, de 87,1 
para 85,8 pontos. Com a piora na 
passagem mensal, o indicador encontra-
se abaixo de sua média histórica (86,9). 
A média trimestral móvel subiu de 86,5 
para 86,6 pontos. 

A taxa de desemprego no Brasil 
ficou em 11,8% no trimestre encerrado 
em setembro, atingindo 12,5 milhões de 
pessoas, segundo o IBGE. Na 
comparação com o mesmo trimestre de 
2018, houve incremento de 1,5 milhão 
de pessoas na população ocupada, que 
atingiu o recorde de 93,8 milhões. 

Recordes de pessoas em situação 
de extrema pobreza e dos índices de 
desigualdade são os resultados de quatro 
anos seguidos de crise econômica no 
Brasil, apontados em um estudo 
divulgado pelo IBGE. Em 2018, chegou 
a 13,5 milhões o número de brasileiros 

vivendo abaixo da linha da extrema 
pobreza – 4,5 milhões a mais que em 
2014, quando o País vivia sob os 
patamares mais baixos de desemprego. É 
o maior contingente de pessoas nesta 
condição na série histórica desde 2012. 

De acordo com o 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. No acumulado até setembro 
o Brasil gerou 761.776 empregos 
formais, 6% a mais do que o mesmo 
período do ano passado. Já no 
acumulado em 12 meses, registrou 
ganho de 548.297 empregos formais. 

O programa de emprego Verde 
Amarelo, anunciado pelo Governo, 
pretende gerar 1,8 milhão de postos de 
trabalho até o fim de 2022 e irá 
beneficiar os jovens entre 18 e 29 anos, 
que não tiveram nenhum emprego com 
carteira assinada. O teto da remuneração 
na modalidade - criada por Medida 
Provisória - será de 1,5 salário mínimo. 

Sistema Financeiro 

O Banco Central informou que as 
retiradas de recursos da caderneta de 
poupança superaram os depósitos em 
R$247 milhões no mês de outubro. No 
acumulado dos dez primeiros meses 
deste ano, os saques superaram os 
depósitos, resultando em retirada liquida 
de R$ 6,31 bilhões. Em setembro, o 
saldo da poupança registrava R$ 817,970 
bilhões e em outubro subiu para 
R$820,571 bilhões. 

O percentual de famílias 
endividadas com cartão de crédito, 
cheque especial, cheque pré-datado, 
crédito consignado, crédito pessoal, 
carnê de loja, prestação de carro e 
prestação de casa alcançou 64,7% em 
outubro, representando queda em relação 
aos 65,1% observados em setembro de 
2019. 
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A Caixa Econômica Federal 
cortou pela metade a taxa de juros do 
cheque especial, de 9,99% para 4,99% 
ao mês. Na média, foi de 9,41% na 
semana encerrada em 29 de outubro. 
Percentual menor que o praticado pelos 
bancos privados. 

Com mais afrouxamento 
monetário vindo do Federal Reserve e do 
Copom, a Bolsa brasileira fechou outro 
mês no azul, com ganhos de 2,36% para 
o Ibovespa. 

O crédito concedido para as 
pessoas físicas no Brasil alcançou o 
maior ritmo de crescimento em sete 
anos. Em um cenário de fragilidade da 
atividade econômica e do mercado de 
trabalho, o aumento da tomada de 
empréstimos tem representado algum 
estímulo para o consumo das famílias. 
Em 2019, a concessão de crédito livre 
para a pessoa física subiu cerca de 11% 
entre janeiro e setembro. 

O Conselho de Administração do 
BNDES permitiu que antecipe o 
pagamento de 60% de seu lucro à União, 
na forma de dividendos. O Banco vai 
adiantar mais R$ 4,6 bilhões ao Tesouro 
este ano, referentes ao lucro do primeiro 
semestre. 

O BNDES quer extinguir sua 
carteira de participações acionárias em 
três anos, zerando os quase R$ 120 
bilhões geridos atualmente pela 
subsidiária BNDESPar. 

A Caixa Econômica obteve lucro 
líquido contábil de R$ 8,026 bilhões no 
terceiro trimestre, alta de 66,7% na 
comparação com o mesmo período do 
ano passado.  

O Banco Central prepara 
mudanças no cheque especial para 
induzir a redução dos juros na linha de 
crédito. A proposta prevê que os bancos 
poderão cobrar tarifa mensal dos clientes 
que quiserem ter acesso a um limite de 
cheque especial. 

A Serasa vai atender 
consumidores online na 24.ª edição do 
Feirão Limpa Nome, que acontece 
online durante o mês de novembro. O 
público alvo são as pessoas que estão  
com o nome negativo ou dívidas 
atrasadas, que terão a  oportunidade de 
renegociar seus débitos com descontos 
que podem chegar a 98%. 

O indicador de recuperação de 
crédito do consumidor avançou 3,0% em 
outubro ante setembro, segundo a 
Corretora Boa Vista. O dado representa 
a quantidade de exclusões de registros de 
inadimplentes da base de dados da 
“empresa”. Na comparação com o 
mesmo mês de 2018, o aumento foi de 
2,90%. 

O BNDES registrou lucro líquido 
de R$ 2,7 bilhões no terceiro trimestre, 
alta de 70% ante igual período de 2018. 
No acumulado de janeiro a setembro, o 
lucro líquido ficou em R$ 14,738 
bilhões, alta de 159,5% em relação aos 
nove primeiros meses de 2018. 
 

Inflação 

O IPCA/IBGE registrou variação 
de 0,10% em outubro, ante -0,04% em 
setembro, o menor resultado para o mês 
desde 1998. Em outubro de 2018, o 
IPCA havia variado 0,45%. Com o 
resultado, o indicador acumula alta de 
2,54% nos 12 meses findos em outubro. 
No acumulado do ano, o índice varia 
2,60%. 

O IGP-DI, divulgado pelo 
Ibre/FGV, registrou alta de 0,55% em 
outubro, ante 0,50% no mês anterior. No 
acumulado do ano, a alta é de 4,96%. 

O INCC subiu 0,18% em 
outubro, ante alta de 0,46% em 
setembro. Os três grupos componentes 
do INCC registraram as seguintes 
variações na passagem de setembro para 
outubro: Materiais e Equipamentos 
(0,29% para 0,50%), Serviços (0,13% 
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para 0,06%) e Mão de Obra (0,64% para 
0,00%). Assim, o INCC variou 4,18% 
nos 12 meses findos em outubro. 

A Secretaria de Política 
Econômica do Ministério da Economia 
revisou a sua estimativa oficial para o 
INPC de 3,67% para 3,26%. 

O IGP-M/FGV subiu 0,08% na 
primeira prévia de novembro, após ter 
aumentado 0,68% na primeira prévia de 
outubro. Com o resultado, o índice 
acumulou elevação de 4,87% em 2019 e 
avanço de 3,74% em 12 meses. 

 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 incentivo ao 
uso de energia eólica e solar.  

A tarifa de energia elétrica 
recuou 3,22% em outubro, item de maior 
impacto negativo sobre a inflação 
medida pelo IPCA/IBGE, equivalente a  
-0,13 ponto porcentual. 

Setor Público 

 Medida Provisória publicada 
pelo Governo estabelece o fim da multa 
adicional de 10% do FGTS nas 
demissões sem justa causa. A medida 
está na mesma MP que criou o programa 
Verde Amarelo, destinado a incentivar a 
contratação de jovens. 

O Governo Federal editou MP 
com o objetivo de expandir o 
microcrédito no País, em que estabelece 
um “compromisso” de ofertar R$ 40 
bilhões em empréstimos para 10 milhões 
de pessoas “mais pobres”, até o fim de 
2022. 

Terminou com quatro blocos 
'encalhados' o leilão de cinco áreas de 
exploração de petróleo no pré-sal, 
realizado pela ANP. A Petrobras, em 
consórcio com a chinesa CNODC, 
apresentou a única oferta do leilão e 

arrematou o bloco de Aram, na Bacia de 
Santos – o mais caro entre os oferecidos. 
Com o resultado, a arrecadação da 6ª 
Rodada de Partilha de Produção, que 
poderia chegar a R$ 7,85 bilhões, ficou 
em R$ 5,05 bilhões – 64,3% do total 
esperado.  

A PEC Emergencial enviada pelo 
Governo Federal ao Congresso Nacional 
prevê uma economia anual de até R$ 35 
bilhões aos cofres públicos de 14 
Unidades da Federação, considerando 
cortes de salários e suspensão de 
reajustes. 

A equipe econômica deve propor 
no pacote de reformas o uso do dinheiro 
parado nos fundos setoriais para abater a 
dívida pública. A ideia é que os Fundos 
passem por uma avaliação e os que não 
forem renovados sejam extintos em 
cinco anos. Hoje, são cerca de 280. 

Setor Externo  

A balança comercial brasileira 
registrou superávit de US$ 14 milhões 
nas duas primeiras semanas de 
novembro. No começo deste mês, as 
exportações somaram US$ 4,230 bilhões 
(queda de 32,7% contra novembro de 
2018) e as importações totalizaram 
US$4,216 bilhões (queda de 16,7% na 
mesma comparação). Houve queda nas 
exportações de manufaturados (-41%), 
de semimanufaturados (-28,3%) e de 
produtos básicos (-26,7%) ante 
novembro de 2018. 

A China, principal parceiro 
comercial do Brasil, puxou o     resultado 
do superávit brasileiro este ano. De 
janeiro a outubro, o saldo da balança 
comercial foi de US$ 34,9 bilhões, sendo 
que o saldo do comércio com a China foi 
de US$21,4bilhões.  

A ONU confirmou que a 
Conferência do Clima (COP25) será em 
Madri, na Espanha, após o Chile 
cancelar o evento. As datas da 
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conferência também foram mantidas: 2 a 
13 de dezembro. 

Os Estados Unidos notificaram a 
ONU e confirmaram a saída do Acordo 
de Paris. A informação foi dada por 
Mike Pompeo, Secretário de Estado. 
Este é o primeiro passo formal dos 
americanos na saída do pacto global no 
combate às mudanças climáticas. 

O Banco Central da China cortou 
a taxa de juros sobre empréstimo de 
médio prazo de um ano, pela primeira 
vez desde o início de 2016. 

O presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, afirmou que as 
negociações comerciais com a China 
"estão avançando bem rápido", mas não 
se comprometeu sobre o sucesso da 
iniciativa. "Vamos ver", comentou 
durante entrevista coletiva na Casa 
Branca, voltando a dizer que Pequim 
estaria mais interessada no acordo do 
que os americanos. 

A taxa de desemprego no Reino 
Unido caiu para 3,8% no período de três 
meses até setembro, segundo dados do 
Escritório de Estatísticas Nacionais. O 
resultado veio abaixo da expectativa de 
analistas consultados pelo The Wall 
Street Journal, que previam manutenção 
da taxa em 3,9%. 

As exportações de carne suína da 
BRF para a China têm potencial para 
aumentar até 40%, após a habilitação da 
unidade localizada em Lucas do Rio 
Verde (MT). Na área de frangos, a 
expectativa é de crescimento de cerca de 
20%. 
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O NATAL DO COMERCIO 

O varejo deverá movimentar R$ 
35,9 bilhões, alta de 4,8% no volume de 
vendas em comparação com 2018 A 
CNC calcula que as contratações de 
empregos temporários para o período 
entre os meses de setembro e novembro, 
alcancem 87,5 mil postos. 

 Para o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, a agenda de reformas 
foi um dos fatores que influíram na 
melhora do ambiente econômico. O 
Presidente da CNC observa, no entanto, 
que a reforma da previdência não 
resolverá todos os problemas. 
“Precisamos avançar em outras frentes, 
como a reforma tributária, que trará 
resultados mais imediatos que da 
previdência”.  

LULA /SÉRGIO MORO 

O sociólogo e cientista político 
Sérgio Abranches viu com naturalidade 
a liberação de Lula. “Sua condenação 
pela Justiça teve, na época, um 
simbolismo enorme para a vida política 
brasileira, embora fosse para mim o 
momento mais triste da História política 
do País”. Mas, para o cientista político, a 
ida de Sergio Moro, o juiz que condenou 
Lula, para o Governo Bolsonaro 
“deslegitimou sua própria sentença”. 

Anselmo Gois – O Globo, 9/11/19 

MERCADO DE TRABALHO 

 Meter a mão no bolso do 
desempregado foi a solução encontrada 
pelo governo para bancar os incentivos á 
criação de empregos para jovens de 18 a 
29 anos. Ninguém pode prever com 
segurança quantos empregos serão 
criados, mas o Governo sairá no lucro, 
certamente, se prevalecerem as 
condições anunciadas. Se der tudo certo 

e os contratos chegarem a 1,8 milhão em 
cinco anos, o custo dos incentivos será 
de R$ 10 bilhões, segundo o secretário 
especial de Previdência e Trabalho, 
Rogério Marinho.  

No mesmo período, a 
arrecadação de 7,5% sobre o seguro-
desemprego poderá ficar entre R$ 11 
bilhões e R$ 12 bilhões. Bom negócio, 
de toda forma, com ou sem abertura das 
vagas previstas nos cálculos oficiais. 

O Estado de São Paulo – 14/11/2019 

 

REFORMA DO ESTADO 

O Governo de Jair Bolsonaro 
encaminha ao Congresso seis conjuntos 
de medidas que, nas palavras do ministro 
Paulo Guedes, dão início a uma tardia 
reforma do Estado. "Essa transformação 
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da máquina pública - que servia a uma 
ordem politicamente fechada e agora 
precisa servir à população - busca a 
modernização", diz Guedes. 

Está previsto o envio de três 
Propostas de Emenda à Constituição; 
para o Senado, a PEC Mais Brasil, que 
Guedes chama de pacto federativo e que 
traz um novo regime fiscal; a PEC da 
emergência fiscal, que institui gatilhos 
para conter gastos públicos em caso de 
crise financeira na União, Estados e 
Municípios; e a PEC dos fundos, que 
revê 281 fundos públicos. 

Para a Câmara, seguem a PEC da 
reforma administrativa, que remodela o 
serviço público de todos os entes, e um 
projeto de lei que traz um novo modelo 
de privatizações. 

A primeira fase da reforma 
tributária do Governo, que une tributos 
federais para instituir o IVA dual, entra 
numa comissão mista, explica o 
ministro. 

Segundo Guedes, o trâmite e o 
arcabouço de cada proposta são 
resultados de um diálogo construtivo 
entre Executivo e Legislativo.  

MUDANÇA NA CONSTITUIÇÃO 

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, anunciou que estava 
propondo uma Constituinte para fazer as 
mudanças que o Congresso considerar 
necessárias. 

O fato político que ganhou 
dimensão não é uma nova Constituinte, 
por ser inviável juridicamente, mas a 
alteração da Constituição através de uma 
emenda, ou a mudança do Código de 
Processo Penal. 

A tese de Constituinte levantada 
por Alcolumbre não encontra respaldo 
na própria Constituição, que não prevê 
essa possibilidade. Depois de 
promulgada, em 1988, ela poderia ter 
sido revisada pelo Congresso cinco anos 

depois, mas não o foi. A partir daí, não 
há como mudá-la sem a utilização de 
uma proposta de emenda constitucional 
(PEC) a ser aprovada pelo Congresso. 

A convocação de uma 
Constituinte exclusiva para tratar da 
reforma política já foi proposta pelo PT 
em diversas ocasiões, nos últimos anos. 

ARGENTINA EM CRISE 

A situação no país vizinho é 
dramática: déficit público da ordem de 
6% do PIB, recessão (queda de – 3,1% 
do PIB), inflação galopante (de 55% ao 
ano) e cerca de 35% da população 
urbana está na linha da pobreza. 

O acordo com o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), que 
daria ao país vizinho acesso a cerca de 
U$$ 57 bilhões, foi considerado pelo 
presidente peronista Alberto Fernández 
como “impossível” de cumprir”.  

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Juros em queda, inflação baixa, 
maior oferta de crédito, recuperação do 
emprego, ainda que lentamente, e a 
liberação de recursos extras do FGTS, 
são fatores para que o comércio e a 
indústria de bens de consumo se 
preparem para uma retomada das vendas 
neste final de ano. Estoques mais 
enxutos nas lojas e velocidade maior de 
produção nas fábricas são o termômetro 
de que este Natal deverá ser o melhor 
para o varejo desde 2013. 

O Indicador de Nível de 
Atividade (INA) da Indústria paulista 
expandiu 0,1% em setembro, na série 
livre de influências sazonais. Em relação 
ao mesmo mês de 2018, a alta foi de 
1,6%. 

A expectativa da Associação 
Latino Americana de Aço (Alacero) é de 
que o consumo de aço na América 
Latina não deva apresentar alta neste 
ano. A estimativa é de que o consumo 
aparente alcance 66 milhões de 
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toneladas, o mesmo volume apurado em 
2016. No ano passado, as vendas de aço 
na região atingiram 67 milhões de 
toneladas. 

Divulgado pelo Ibre/FGV, o 
Índice de Confiança Empresarial (ICE) 
ficou praticamente estável, ao cair 0,1 
ponto em outubro, na série ajustada 
sazonalmente, registrando 94,0 pontos. 
Em setembro, o índice havia avançado 
0,1 ponto. Com o resultado, a média 
móvel trimestral do ICE passa de 92,9 
para 94,0 pontos. Na comparação 
interanual, houve aumento de 2,9 pontos. 

O mercado de fusões e aquisições 
no Brasil bateu recorde no acumulado de 
janeiro a setembro de 2019, com 614 
transações, ou seja, 31% superior ao 
mesmo período de 2018 e o maior 
volume acumulado dos últimos cinco 
anos, de acordo com levantamento da 
PwC Brasil. 

O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central (IBC-Br) 
avançou 0,44% em setembro ante 
agosto, na série com ajuste sazonal, 
informou há pouco a instituição. Foi a 
terceira elevação mensal consecutiva. O 
índice passou de 138,71 pontos para 
139,32 pontos de agosto para setembro. 
Este é o maior patamar para o IBC-Br 
com ajuste desde junho de 2015 (139,85 
pontos). 

O pagamento do 13º salário deve 
injetar R$ 214,6 bilhões na economia 
brasileira até dezembro deste ano, 
segundo estimativa divulgada pelo 
Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A 
quantia equivale a cerca de 3% do 
Produto Interno Bruto (PIB) do País. O 
valor representa uma alta de 1,6%, na 
comparação com o montante injetado na 
economia no ano passado (R$ 211,2 
bilhões), sem considerar a inflação. 

 

 

PIB e Investimentos 

De acordo com o Boletim Focus 
do Banco Central, a expectativa para o 
crescimento do PIB 2019 permaneceu 
em 0,92%. Em compensação, o 
crescimento esperado para 2020 subiu de 
2,0% para 2,08%. 

Segundo o Indicador Ipea /FBCF, 
o investimento avançou 1,4% em 
setembro, após queda de 1,1% no mês 
anterior. Na comparação com o mesmo 
período de 2018 houve expansão de 
5,7%. Nos últimos 12 meses acumula 
alta de 3,0%. Para 2019 a expansão 
prevista é de 3,0%. 

A previsão de crescimento do 
PIB em 2019 da Secretaria de Política 
Econômica (SPE) do Ministério da 
Economia foi elevada de 0,85% para 
0,9%. É a segunda vez consecutiva que o 
Ministério eleva a previsão de 
crescimento, após quatro cortes 
seguidos. 

Segundo o Ministro Paulo 
Guedes, o PIB brasileiro deve avançar 
entre 2% e 2,5% em 2020, mais do que o 
dobro da taxa a ser observada em 2019. 

O Bradesco revisou suas 
estimativas para crescimento do PIB de 
0,8% para 0,9% em 2019; e de 1,9% 
para 2,2% em 2020. Segundo o Banco, a 
mudança para este ano é reflexo dos 
dados correntes, que mostram uma 
recuperação moderada, mas consistente 
da atividade econômica. Para 2020, a 
revisão é compatível com a melhora 
adicional esperada para as condições 
financeiras domésticas. 

Indústria 

A produção industrial brasileira 
cresceu 0,3% em setembro, na 
comparação com agosto, puxada 
principalmente pela produção de 
veículos automotores, segundo o IBGE. 
Essa foi a segunda alta mensal seguida e 
o melhor setembro em 2 anos. O 
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resultado de agosto foi revisto para um 
avanço de 1,2%, ante leitura anterior de 
alta de 0,8%. 

De acordo com os dados 
divulgados pela Anfavea, entre janeiro e 
outubro foram vendidos no País 2,28 
milhões de veículos, o melhor 
desempenho para o período desde o ano 
de 2014, 8,7% a mais em relação aos 10 
primeiros meses de 2018. Com este 
resultado, a produção acumula expansão 
de 1,2% em doze meses. Para 2019, a 
alta é de 3,3%. 

A CNI divulgou os resultados 
dos Indicadores Industriais referentes ao 
mês de setembro. Na série ajustada 
sazonalmente, dois dos seis indicadores 
apresentaram melhora: Faturamento 
Real (+0,4%) e Massa Salarial Real 
(+0,4%). Horas Trabalhadas recuou 
0,2%, enquanto Emprego, Rendimento 
Médio Real e Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada (NUCI) 
apresentaram estabilidade. 

A Klabin, maior produtora de 
papéis para embalagem e de embalagens 
de papelão ondulado do País, acaba de 
levantar mais de R$ 7 bilhões com 
instituições financeiras nacionais e 
estrangeiras, para financiar o projeto 
Puma II. 

O Índice de Produção 
Agroindustrial Brasileira (PIMAgro) 
calculado pelo Centro de Estudo em 
Agronegócios da FGV Agro reagiu em 
setembro, depois de três meses 
consecutivos de retrações. Registrou alta 
de 1,8% em relação a setembro/2018. 
Foi o terceiro mês de variação positiva 
em 2019. 

De acordo com a ANP, a 
produção de petróleo do Brasil em 
setembro atingiu 2,927 milhões de barris 
por dia, redução de 2,1% ante agosto. 

Cerca de 9 bilhões de peças são 
confeccionadas anualmente pela 
indústria têxtil e de confecção no País, o 

que gerou mais de R$ 52,5 bilhões de 
faturamento só no ano passado. Apesar 
dos números grandiosos, em 2018, o 
setor amargou queda de 2,9% na 
produção e redução de 1,3% nas vendas. 

De acordo com a pesquisa da 
Abia, a indústria de alimentos continua 
se recuperando dos anos de crise, a um 
passo lento. No primeiro semestre deste 
ano, as vendas avançaram 1,3% na 
comparação com as de igual período do 
ano passado. Em 12 meses, encerrados 
em junho, registraram crescimento de 
1,1%. 

Durante a inauguração do Senai 
Cimatec Park - centro de inovação da 
indústria - o prefeito de Salvador, ACM 
Neto (DEM), defendeu o Sistema S, 
como imprescindível ao País. 

Em outubro, as vendas de 
máquinas agrícolas e rodoviárias no 
Brasil somaram 4,2 mil unidades, queda 
de 16,2% ante outubro/2018. Recuo de 
15% em relação a setembro, segundo a 
Anfavea. No acumulado do ano, as 
vendas internas atingiram 37,1 mil 
unidades, queda de 6,3% na comparação 
com o período entre janeiro e outubro de 
2018. 

A produção de petróleo do Brasil, 
em setembro, atingiu 2,927 milhões de 
barris por dia, redução de 2,1% ante 
agosto. A ANP registrou aumento de 
17,8% em relação ao mesmo mês de 
2018.  

Comércio 

Em setembro, o volume de 
receita do setor de serviços registrou 
incremento de 1,2%, na comparação 
com o mês anterior, segundo a 
PMS/IBGE. A CNC revisou de +0,8% 
para +1,0% sua expectativa para o 
desempenho do setor em 2019 – o 
primeiro crescimento em 5 anos. A 
Entidade espera crescimento de 1,7% no 
ano de 2020. 
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Segundo dados do IBGE, as 
vendas do comércio varejista cresceram 
0,7% em setembro, na comparação com 
o mês anterior. Móveis e 
eletrodomésticos estão entre os 
principais destaques da alta. Foi o quinto 
resultado positivo consecutivo do setor 
no ano, com ganho acumulado de 2,4% 
no período. Melhor resultado para meses 
de setembro, desde 2009 (1,1%). 

 Segundo a CNC, o varejo espera 
que o faturamento real do Natal aumente 
4,8% em relação a 2018, descontada a 
inflação. Se a previsão da CNC se 
confirmar, será o melhor desempenho 
em seis anos. 

O comércio online tem 
conquistado novos consumidores. Neste 
fim de ano, pela primeira vez, as lojas 
online empataram com as lojas de 
departamento, como local preferido 
pelos brasileiros para fazer as compras 
de Natal. Pesquisa de intenção de 
compras de Natal da CNDL/SPC Brasil 
mostra que 41% dos consumidores 
pretendem adquirir produtos em lojas 
online, o mesmo percentual de quem 
planeja consumir em lojas físicas. 

O Instituto Fecomércio/RJ revela 
que 63,4% dos fluminenses pretendem 
aproveitar a Black Friday para realizar 
compras. É o equivalente a 8,1 milhões 
pessoas. Os consumidores planejam 
gastar cerca de R$ 557, em média, nas 
promoções do dia 29, valor três vezes 
maior que o gasto no Dia dos 
Namorados. 

Impulsionado pelo Black Friday, 
o faturamento do comércio varejista de 
São Paulo deve atingir a marca dos R$68 
bilhões em novembro, um avanço de 
7,4% ante os R$ 63,3 bilhões do mesmo 
mês de 2018, estima a Fecomércio-SP. 

 

As vendas do varejo brasileiro 
medidas pelo Índice Cielo de Varejo 
Ampliado (ICVA) tiveram aumento real 
de 5,2% em outubro em comparação 
com o mesmo mês em 2018.  

Agricultura  

De acordo com a Conab a 
estimativa da safra 2019/2020 aponta 
crescimento na produção brasileira de 
grãos, em comparação à safra anterior, 
de 246,4 milhões de toneladas, 
incremento de 1,8% ou 4,3 milhões de 
toneladas, em relação a 2018/19. 

Para a área semeada, a 
expectativa é que sejam cultivados 64,1 
milhões de hectares, variação positiva de 
1,4% na comparação com a safra 
anterior. 

A estimativa nacional de cultivo 
do milho, considerando a primeira, 
segunda e terceira safras, na temporada 
2019/20, deverá apresentar redução de 
1,7%, ante 2018/19 cerca de 98,4 
milhões de toneladas. 

O Índice de Confiança do 
Agronegócio (ICAgro), calculado pela 
Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp) e pela Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB), 
registrou alta no terceiro trimestre deste 
ano. O indicador encerrou o período 
em 115,1 pontos. A escala do IC Agro 
vai de zero a 200, e 100 é o ponto 
neutro. 

Segundo a CNA e o Cepea, o 
PIB do agronegócio ficou estável no 
ano passado, com recuo de 0,01%, na 
comparação com o ano anterior. Em 
julho deste ano, o PIB do agronegócio 
teve alta de 0,38%. No acumulado do 
ano (janeiro a julho), o desempenho foi 
ligeiramente negativo, de menos 
0,85%. 

No Centro-Sul, maior região 
produtora de açúcar e álcool do País, a 
produção de cana na safra 2018/2019 
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registou queda de 3,90% ante 
2017/2018, a de açúcar apresentou -    
26,48%, enquanto a de etanol cresceu 
18,65%, sempre na mesma base de 
comparação. 

Os temporais que atingiram o 
Rio Grande do Sul paralisaram os 
trabalhos no campo em diversa regiões 
do Estado. Produtores de trigo, de 
algumas regiões, estão colhendo o 
cereal mais verde ou úmido que o 
desejável para não perder a produção. 
A área plantada no Estado está 
estimada em 739,4 mil hectares. 

A produção de ovos de galinha 
totalizou 956,62 milhões de dúzias no 
terceiro trimestre de 2019, aumento de 
1,5% em relação ao trimestre anterior, 
de acordo com os resultados 
preliminares das Pesquisas Trimestrais 
do Abate de Animais, do Leite, do 
Couro e da Produção de Ovos de 
Galinha, divulgada pelo IBGE. 

Mercado de Trabalho 

O Indicador Antecedente de 
Emprego, divulgado pelo Ibre/FGV, 
apresentou recuo em outubro, de 87,1 
para 85,8 pontos. Com a piora na 
passagem mensal, o indicador encontra-
se abaixo de sua média histórica (86,9). 
A média trimestral móvel subiu de 86,5 
para 86,6 pontos. 

A taxa de desemprego no Brasil 
ficou em 11,8% no trimestre encerrado 
em setembro, atingindo 12,5 milhões de 
pessoas, segundo o IBGE. Na 
comparação com o mesmo trimestre de 
2018, houve incremento de 1,5 milhão 
de pessoas na população ocupada, que 
atingiu o recorde de 93,8 milhões. 

Recordes de pessoas em situação 
de extrema pobreza e dos índices de 
desigualdade são os resultados de quatro 
anos seguidos de crise econômica no 
Brasil, apontados em um estudo 
divulgado pelo IBGE. Em 2018, chegou 
a 13,5 milhões o número de brasileiros 

vivendo abaixo da linha da extrema 
pobreza – 4,5 milhões a mais que em 
2014, quando o País vivia sob os 
patamares mais baixos de desemprego. É 
o maior contingente de pessoas nesta 
condição na série histórica desde 2012. 

De acordo com o 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. No acumulado até setembro 
o Brasil gerou 761.776 empregos 
formais, 6% a mais do que o mesmo 
período do ano passado. Já no 
acumulado em 12 meses, registrou 
ganho de 548.297 empregos formais. 

O programa de emprego Verde 
Amarelo, anunciado pelo Governo, 
pretende gerar 1,8 milhão de postos de 
trabalho até o fim de 2022 e irá 
beneficiar os jovens entre 18 e 29 anos, 
que não tiveram nenhum emprego com 
carteira assinada. O teto da remuneração 
na modalidade - criada por Medida 
Provisória - será de 1,5 salário mínimo. 

Sistema Financeiro 

O Banco Central informou que as 
retiradas de recursos da caderneta de 
poupança superaram os depósitos em 
R$247 milhões no mês de outubro. No 
acumulado dos dez primeiros meses 
deste ano, os saques superaram os 
depósitos, resultando em retirada liquida 
de R$ 6,31 bilhões. Em setembro, o 
saldo da poupança registrava R$ 817,970 
bilhões e em outubro subiu para 
R$820,571 bilhões. 

O percentual de famílias 
endividadas com cartão de crédito, 
cheque especial, cheque pré-datado, 
crédito consignado, crédito pessoal, 
carnê de loja, prestação de carro e 
prestação de casa alcançou 64,7% em 
outubro, representando queda em relação 
aos 65,1% observados em setembro de 
2019. 
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A Caixa Econômica Federal 
cortou pela metade a taxa de juros do 
cheque especial, de 9,99% para 4,99% 
ao mês. Na média, foi de 9,41% na 
semana encerrada em 29 de outubro. 
Percentual menor que o praticado pelos 
bancos privados. 

Com mais afrouxamento 
monetário vindo do Federal Reserve e do 
Copom, a Bolsa brasileira fechou outro 
mês no azul, com ganhos de 2,36% para 
o Ibovespa. 

O crédito concedido para as 
pessoas físicas no Brasil alcançou o 
maior ritmo de crescimento em sete 
anos. Em um cenário de fragilidade da 
atividade econômica e do mercado de 
trabalho, o aumento da tomada de 
empréstimos tem representado algum 
estímulo para o consumo das famílias. 
Em 2019, a concessão de crédito livre 
para a pessoa física subiu cerca de 11% 
entre janeiro e setembro. 

O Conselho de Administração do 
BNDES permitiu que antecipe o 
pagamento de 60% de seu lucro à União, 
na forma de dividendos. O Banco vai 
adiantar mais R$ 4,6 bilhões ao Tesouro 
este ano, referentes ao lucro do primeiro 
semestre. 

O BNDES quer extinguir sua 
carteira de participações acionárias em 
três anos, zerando os quase R$ 120 
bilhões geridos atualmente pela 
subsidiária BNDESPar. 

A Caixa Econômica obteve lucro 
líquido contábil de R$ 8,026 bilhões no 
terceiro trimestre, alta de 66,7% na 
comparação com o mesmo período do 
ano passado.  

O Banco Central prepara 
mudanças no cheque especial para 
induzir a redução dos juros na linha de 
crédito. A proposta prevê que os bancos 
poderão cobrar tarifa mensal dos clientes 
que quiserem ter acesso a um limite de 
cheque especial. 

A Serasa vai atender 
consumidores online na 24.ª edição do 
Feirão Limpa Nome, que acontece 
online durante o mês de novembro. O 
público alvo são as pessoas que estão  
com o nome negativo ou dívidas 
atrasadas, que terão a  oportunidade de 
renegociar seus débitos com descontos 
que podem chegar a 98%. 

O indicador de recuperação de 
crédito do consumidor avançou 3,0% em 
outubro ante setembro, segundo a 
Corretora Boa Vista. O dado representa 
a quantidade de exclusões de registros de 
inadimplentes da base de dados da 
“empresa”. Na comparação com o 
mesmo mês de 2018, o aumento foi de 
2,90%. 

O BNDES registrou lucro líquido 
de R$ 2,7 bilhões no terceiro trimestre, 
alta de 70% ante igual período de 2018. 
No acumulado de janeiro a setembro, o 
lucro líquido ficou em R$ 14,738 
bilhões, alta de 159,5% em relação aos 
nove primeiros meses de 2018. 
 

Inflação 

O IPCA/IBGE registrou variação 
de 0,10% em outubro, ante -0,04% em 
setembro, o menor resultado para o mês 
desde 1998. Em outubro de 2018, o 
IPCA havia variado 0,45%. Com o 
resultado, o indicador acumula alta de 
2,54% nos 12 meses findos em outubro. 
No acumulado do ano, o índice varia 
2,60%. 

O IGP-DI, divulgado pelo 
Ibre/FGV, registrou alta de 0,55% em 
outubro, ante 0,50% no mês anterior. No 
acumulado do ano, a alta é de 4,96%. 

O INCC subiu 0,18% em 
outubro, ante alta de 0,46% em 
setembro. Os três grupos componentes 
do INCC registraram as seguintes 
variações na passagem de setembro para 
outubro: Materiais e Equipamentos 
(0,29% para 0,50%), Serviços (0,13% 
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para 0,06%) e Mão de Obra (0,64% para 
0,00%). Assim, o INCC variou 4,18% 
nos 12 meses findos em outubro. 

A Secretaria de Política 
Econômica do Ministério da Economia 
revisou a sua estimativa oficial para o 
INPC de 3,67% para 3,26%. 

O IGP-M/FGV subiu 0,08% na 
primeira prévia de novembro, após ter 
aumentado 0,68% na primeira prévia de 
outubro. Com o resultado, o índice 
acumulou elevação de 4,87% em 2019 e 
avanço de 3,74% em 12 meses. 

 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 incentivo ao 
uso de energia eólica e solar.  

A tarifa de energia elétrica 
recuou 3,22% em outubro, item de maior 
impacto negativo sobre a inflação 
medida pelo IPCA/IBGE, equivalente a  
-0,13 ponto porcentual. 

Setor Público 

 Medida Provisória publicada 
pelo Governo estabelece o fim da multa 
adicional de 10% do FGTS nas 
demissões sem justa causa. A medida 
está na mesma MP que criou o programa 
Verde Amarelo, destinado a incentivar a 
contratação de jovens. 

O Governo Federal editou MP 
com o objetivo de expandir o 
microcrédito no País, em que estabelece 
um “compromisso” de ofertar R$ 40 
bilhões em empréstimos para 10 milhões 
de pessoas “mais pobres”, até o fim de 
2022. 

Terminou com quatro blocos 
'encalhados' o leilão de cinco áreas de 
exploração de petróleo no pré-sal, 
realizado pela ANP. A Petrobras, em 
consórcio com a chinesa CNODC, 
apresentou a única oferta do leilão e 

arrematou o bloco de Aram, na Bacia de 
Santos – o mais caro entre os oferecidos. 
Com o resultado, a arrecadação da 6ª 
Rodada de Partilha de Produção, que 
poderia chegar a R$ 7,85 bilhões, ficou 
em R$ 5,05 bilhões – 64,3% do total 
esperado.  

A PEC Emergencial enviada pelo 
Governo Federal ao Congresso Nacional 
prevê uma economia anual de até R$ 35 
bilhões aos cofres públicos de 14 
Unidades da Federação, considerando 
cortes de salários e suspensão de 
reajustes. 

A equipe econômica deve propor 
no pacote de reformas o uso do dinheiro 
parado nos fundos setoriais para abater a 
dívida pública. A ideia é que os Fundos 
passem por uma avaliação e os que não 
forem renovados sejam extintos em 
cinco anos. Hoje, são cerca de 280. 

Setor Externo  

A balança comercial brasileira 
registrou superávit de US$ 14 milhões 
nas duas primeiras semanas de 
novembro. No começo deste mês, as 
exportações somaram US$ 4,230 bilhões 
(queda de 32,7% contra novembro de 
2018) e as importações totalizaram 
US$4,216 bilhões (queda de 16,7% na 
mesma comparação). Houve queda nas 
exportações de manufaturados (-41%), 
de semimanufaturados (-28,3%) e de 
produtos básicos (-26,7%) ante 
novembro de 2018. 

A China, principal parceiro 
comercial do Brasil, puxou o     resultado 
do superávit brasileiro este ano. De 
janeiro a outubro, o saldo da balança 
comercial foi de US$ 34,9 bilhões, sendo 
que o saldo do comércio com a China foi 
de US$21,4bilhões.  

A ONU confirmou que a 
Conferência do Clima (COP25) será em 
Madri, na Espanha, após o Chile 
cancelar o evento. As datas da 
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conferência também foram mantidas: 2 a 
13 de dezembro. 

Os Estados Unidos notificaram a 
ONU e confirmaram a saída do Acordo 
de Paris. A informação foi dada por 
Mike Pompeo, Secretário de Estado. 
Este é o primeiro passo formal dos 
americanos na saída do pacto global no 
combate às mudanças climáticas. 

O Banco Central da China cortou 
a taxa de juros sobre empréstimo de 
médio prazo de um ano, pela primeira 
vez desde o início de 2016. 

O presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, afirmou que as 
negociações comerciais com a China 
"estão avançando bem rápido", mas não 
se comprometeu sobre o sucesso da 
iniciativa. "Vamos ver", comentou 
durante entrevista coletiva na Casa 
Branca, voltando a dizer que Pequim 
estaria mais interessada no acordo do 
que os americanos. 

A taxa de desemprego no Reino 
Unido caiu para 3,8% no período de três 
meses até setembro, segundo dados do 
Escritório de Estatísticas Nacionais. O 
resultado veio abaixo da expectativa de 
analistas consultados pelo The Wall 
Street Journal, que previam manutenção 
da taxa em 3,9%. 

As exportações de carne suína da 
BRF para a China têm potencial para 
aumentar até 40%, após a habilitação da 
unidade localizada em Lucas do Rio 
Verde (MT). Na área de frangos, a 
expectativa é de crescimento de cerca de 
20%. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

  

 


