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4,15% em novembro ante igual período
do ano anterior, totalizando 322.595
toneladas, de acordo com dados
divulgados pela Associação Brasileira do
Papelão
Ondulado
(ABPO).
Na
comparação com outubro, porém, foi
apurada queda de 3,42%. O desempenho
representa o maior nível de expedição
para novembro desde 2005.

Lançado em Brasília, o Doing
Business Subnacional Brasil vai analisar
cinco indicadores para a melhoria do
ambiente de negócios em todas as
capitais do País. O projeto, coordenado
pela Secretaria-Geral da Presidência da
República, terá a Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) como parceira. O
objetivo é fazer um diagnóstico para que
o Governo Federal adote medidas para
desburocratizar marcos regulatórios e
atrair investimentos, alavancando o
desenvolvimento econômico de estados
e municípios.

A atividade econômica da
construção civil vai fechar o ano em alta
pela primeira vez, após cinco anos
consecutivos de queda. A perspectiva é
que o Produto Interno Bruto (PIB) do
setor cresça 2% neste ano.
Em outubro, as vendas de
imóveis novos na cidade de São Paulo
cresceram 23,2% na comparação
interanual. No ano, o crescimento
acumulado é de 62,6%. Os lançamentos,
recuaram 16,3% em relação a outubro do
ano anterior, mas acumulam alta de
68,6% no ano.

O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, firmou memorando de
entendimento entre a Secretaria de
Modernização do Estado da SecretariaGeral da Presidência da República e o
Banco Mundial para a realização dos
estudos.
“Somos o 138º país no ambiente
de negócios. E, para mudar essa posição,
temos que abraçar o capitalismo real,
sem inventar teorias econômicas,
olhando para os países que já têm êxito.
Essa visão de modernidade que o
presidente Bolsonaro está imprimindo,
com o ministro Paulo Guedes e a
dedicação do ministro Jorge Oliveira, vai
fazer o Brasil voltar a crescer. A CNC
não poderia se omitir nessa cruzada do
desenvolvimento”, afirmou Tadros.

O índice de atividade econômica
do Itaú Unibanco, apurado mensalmente,
subiu 0,7% em outubro na comparação
com setembro, na série com ajuste
sazonal. Na comparação com o décimo
mês de 2018, houve expansão de 1,8%.
A Suzano vendeu para a Klabin
14 mil hectares de florestas de eucalipto
em pé, na região sul do Estado de São
Paulo. O negócio foi avaliado em R$
400 milhões e o pagamento será
realizado proporcionalmente ao volume
de floresta colhido e ocorrerá entre os
anos de 2020 e 2026.

ATIVIDADES ECONÔMICAS
O
Índice
de
Confiança
Empresarial (ICE) subiu 1,0 ponto em
novembro ante outubro, para 95,4
pontos, segundo a FGV.

PIB e Investimentos
De acordo com o IBGE, o PIB
avançou 1,2% no terceiro trimestre na
comparação com o mesmo trimestre do
ano passado. O resultado equivale a uma

As vendas de papelão ondulado
utilizado em embalagens cresceram
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alta de 0,6% em relação ao segundo
trimestre, puxado principalmente pelo
crescimento do consumo das famílias.

A produção nacional de veículos
automotores registrou uma retração de
11,0% na passagem de outubro para
novembro, na série com ajuste sazonal,
representando 227,6 mil veículos
produzidos. Com este resultado, que
ocorre após alta de 0,4% em outubro, a
produção acumula uma expansão de
0,8% em doze meses. Já em 2019, a alta
é de 2,3%.

Os dados das Contas Nacionais
relativos ao terceiro trimestre, levaram a
CNC à revisão de +1,0% para +1,2% da
expectativa em relação ao crescimento
do PIB em 2019. Para 2020, a projeção é
de um avanço de 2,2%.
A mineradora Vale pretende
investir US$ 5 bilhões em 2020 e em
2021. Segundo a companhia, nos dois
anos em questão, US$ 4,1 bilhões serão
destinados para investimentos correntes
e US$ 900 milhões em execução de
projetos. Para os anos subsequentes, a
empresa informou que irá investir, no
total, US$ 4,5 bilhões, em média.

Segundo estimativa da Abinee, a
receita das fabricantes de produtos
eletroeletrônicos vai fechar o ano em
R$254 bilhões, alta nominal de 5%.
O Índice de Confiança da
Construção (ICST) subiu 1,5 ponto em
novembro, para 89,0 pontos, atingindo
maior nível desde setembro de 2014
(89,9), segundo a FGV. Em médias
móveis trimestrais, o índice registrou
alta de 0,5 ponto, mantendo a tendência
ascendente iniciada em junho deste ano.

A economia brasileira registrou
crescimento de 0,1% no 3º trimestre, na
comparação com os 3 meses anteriores,
segundo dados do Monitor do PIB-FGV.
No mês de setembro, o indicador
avançou 0,3% ante agosto. Na
comparação com o mesmo trimestre de
2018 o PIB registrou alta de 0,9% entre
os meses de julho e setembro.

A Klabin pagou antecipadamente
financiamento que contratou junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) no valor
de R$ 2,4 bilhões. Segundo a
companhia, a operação serviu como
parte dos recursos para o Projeto Puma I,
com custo acima da média da companhia
e prazo médio de 31 meses.

Segundo o Ministério da
Infraestrutura, no acumulado de janeiro a
outubro, o investimento na construção e
na recuperação de rodovias atingiu o
patamar de R$ 5,4 bilhões, o mais baixo
investimento dos últimos seis anos.

Segundo pesquisa divulgada pela
Confederação Nacional da Indústria
(CNI), a utilização da capacidade
instalada
da
indústria
brasileira
aumentou em outubro e atingiu o maior
nível em quase 5 anos, sinalizando uma
redução do nível de ociosidade e
melhora no ritmo de recuperação do
setor.

Indústria
A Pesquisa Industrial Mensal,
divulgada pelo IBGE, registrou alta de
0,8% da produção industrial na
passagem de setembro para outubro, na
série com ajuste sazonal. Frente ao
mesmo mês de 2018 houve expansão de
1,0%. Com o resultado, a produção
industrial apresenta baixa de 1,4% no
acumulado em 12 meses e variação
estável na comparação com o mês
anterior. No ano de 2019, a produção é
1,1% menor em comparação com o
período janeiro-outubro de 2018.

Divulgado pela Confederação
Nacional das Indústrias (CNI), o Índice
de Confiança do Empresário Industrial
(ICEI) variou de 59,3 para 62,5 pontos
na passagem de outubro para novembro.
Na comparação com o mesmo período
de 2018, houve queda de 0,7 ponto.
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O Grupo Gerdau começou do
zero o processo de formação de sua
equipe de analistas cientistas de dados
para ajudar a empresa se perpetuar. Há
dois anos, criou uma escola para formar
esses profissionais.

relação a outubro, chegando a 95,2
pontos. Na comparação com novembro
de 2018, a evolução chegou a 8,7%.
De acordo com projeções da
CNC, a Black Friday deste ano deverá
movimentar R$ 3,67 bilhões e alcançar o
maior faturamento em uma década. Se
confirmada a previsão, será um aumento
de aproximadamente 10,5% em relação a
2018 (R$ 3,32 bi) – Descontada a
inflação, o crescimento real das vendas
em comparação com o mesmo período
do ano passado deverá ser de 6,8%.

A Embraer anunciou durante a
feira aeronáutica Dubai Airshow 2019,
que recebeu mais seis pedidos firmes de
jatos. Um dos acordos é com a Air
Peace, maior companhia aérea da
Nigéria, para três jatos E195-E2. Outros
três pedidos foram de aeronaves E190,
pela CIAF Leasing, sediada no Egito. Os
novos pedidos somam US$ 374 milhões
(mais de R$ 1,5 bilhão).

O comércio deverá registrar um
aumento de 4,6% no volume de vendas
em 2019, segundo estimativa da CNC.
As projeções também são positivas para
2020. De acordo com a PMC de
setembro, o faturamento real dos dez
segmentos que compõem o chamado
comércio varejista ampliado apresentou
alta de 0,9% na comparação com o mês
anterior, já descontados os efeitos
sazonais.

Comércio
O volume de serviços prestados
subiu 0,8% em outubro ante setembro,
na série com ajuste sazonal, segundo os
dados da Pesquisa Mensal de Serviços.
No mês anterior, o resultado foi revisto
de uma alta de 1,2% para avanço de
1,5%. Na comparação com outubro do
ano anterior, houve alta de 2,7% em
outubro de 2019. A CNC manteve
expectativa de crescimento do setor para
2019 (+1,0%) e elevou de +1,7% para
+1,9% sua previsão para 2020.

Segundo dados do IBGE, o
comércio varejista brasileiro mostrou
fôlego em setembro. As vendas do
comércio varejista cresceram 0,7 % em
setembro, na comparação com o mês
anterior,
com
os
móveis
e
eletrodomésticos entre os principais
destaques de alta (+5,2%). Foi o quinto
resultado positivo consecutivo do setor
no ano, com ganho acumulado de 2,4%
no período. Trata-se também do melhor
resultado para meses de setembro desde
2009 (1,1%).

A confiança dos comerciantes
brasileiros atingiu em novembro o maior
nível em sete meses, conforme pesquisa
da Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O
Índice de Confiança do Empresário do
Comércio (Icec), apurado pela entidade,
subiu 0,5% na comparação com outubro,
atingindo 122,5 pontos, maior nível
desde abril passado. Em relação a
novembro de 2018, houve um
crescimento de 11,6%.

Agricultura
As vendas internas de máquinas
agrícolas e rodoviárias caíram 11,8% em
novembro ante igual mês do ano
passado, segundo a Anfavea. Foram 3,3
mil unidades vendidas no mês passado.
O resultado, se comparado a outubro,
mostra baixa de 21,7%. No acumulado
do ano, são 40,4 mil vendas, queda de

A intenção de gastos das famílias
brasileiras continuou em crescimento em
novembro. O índice de Intenção de
Consumo das Famílias (ICF) mensurado
pela CNC apresentou a quarta alta
seguida, com aumento de 1,3% em
3

6,8% em relação a igual período de
2018.

iniciativa privada aumentou nos últimos
32 anos. Entre 1986 e 2017, o salário
médio mensal do funcionalismo cresceu
23,5%, passando de R$ 3.400, em 1986,
para R$ 4.200, em 2017. Já os
rendimentos no setor privado se
mantiveram praticamente estáveis: de R$
2.500 para R$ 2.400. Os dados constam
na nova edição Atlas do Estado
Brasileiro.

A produção agrícola brasileira
deve bater novo recorde em 2020, de
acordo com as estimativas do segundo
prognóstico da safra, divulgado pelo
IBGE, que estima a colheita de 240,9
milhões de toneladas de grãos no ano de
2020. A safra estimada supera em 33,6
mil toneladas o resultado esperado para
2019.

Os dados divulgados pelo IBGE
sobre o Caged indicam abertura líquida
de 70,9 mil postos de trabalho formais
em outubro. O resultado, que ocorre
após criação líquida de 157,2 mil vagas
em setembro, é o sétimo saldo positivo
consecutivo e veio acima do registrado
no mesmo período de 2018 (57,7 mil
vagas). Todos os setores, com exceção
do agronegócio, apresentaram criação
líquida de vagas no mês passado, com
destaque para o comércio (44,0 mil
vagas).

A produção nacional de carne de
frango deve fechar 2019 com avanço de
2,3% no comparativo anual, para 13,15
milhões de toneladas, segundo a
Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA). As exportações de
proteína devem crescer 2,4%, para 4,2
milhões de toneladas. No acumulado de
janeiro a novembro, o País exportou
3,822 milhões de toneladas de frango,
alta de 2% e gerou receita de US$ 6,358
bilhões, 6,1% maior que o total
registrado no ano anterior.

A
taxa
de
desocupação
permaneceu estatisticamente estável em
25 das 27 Unidades da Federação na
passagem do segundo trimestre para o
terceiro trimestre deste ano. Os dados
são da Pesquisa Nacional por Amostra
de
Domicílios
Contínua
(Pnad
Contínua). No terceiro trimestre de 2019
foi de 11,8%, ante 12,0% no segundo
trimestre.

Os
produtores
brasileiros
abateram 8,49 milhões de cabeças de
bovinos no terceiro trimestre de 2019,
um aumento de 7,0% em relação ao
segundo trimestre, segundo os resultados
das Pesquisas Trimestrais do Abate de
Animais, do Leite, do Couro e da
Produção de Ovos de Galinha, divulgada
pelo IBGE.

A indústria paulista fechou 3 mil
postos de trabalho em outubro, o
equivalente a uma variação de -0,25%
ante setembro, com ajuste sazonal. Os
dados foram divulgados pela pesquisa de
Nível de Emprego Industrial da
Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp). No acumulado do
ano, o saldo do emprego continua
negativo, com fechamento de 12,5 mil
vagas na indústria até outubro. Frente ao
mesmo período de 2018, a variação no
nível de emprego é de -0,60%.

Na comparação com o terceiro
trimestre de 2018, houve crescimento de
2,1%, o equivalente a 177,1 mil cabeças.
Mercado de Trabalho
O Indicador Antecedente de
Emprego (IAEmp) subiu 2,6 pontos na
passagem de outubro para novembro,
segundo a FGV. Em médias móveis
trimestrais, o indicador avançou 0,5
ponto.
A diferença salarial entre o que é
pago para um trabalhador do setor
público e para um profissional da
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Sistema Financeiro

entusiasmo
estrangeiros.

O Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central decidiu, por
unanimidade, reduzir a Selic de 5,00%
para 4,50% ao ano. Este é o quarto corte
da taxa no atual ciclo, após período de
16 meses de estabilidade.

entre

investidores

As
empresas
com
ações
negociadas na Bolsa brasileira lucraram
R$ 59,7 bilhões no terceiro trimestre
deste ano, segundo levantamento
efetuado pela Economatica. O valor
representa uma alta de 10,6% em relação
ao 3º trimestre do ano passado, quando o
ganho das empresas foi de R$ 54
bilhões.

A Caixa Econômica Federal
anunciou a redução nas taxas de juros
para o crédito imobiliário e o cheque
especial. Para o crédito imobiliário, a
taxa passa de TR + 6,75% para TR +
6,50% ao ano. A redução de 0,25 ponto
porcentual vale para os financiamentos
tanto pelo Sistema Financeiro de
Habitação (SFH) quanto pelo Sistema
Financeiro Imobiliário (SFI).

Segundo o Banco Central, o
endividamento das famílias brasileiras
com o sistema financeiro ficou em
44,8% em setembro, ante 44,7% em
agosto. Se forem descontadas as dívidas
imobiliárias, o endividamento ficou em
26,2% em setembro, ante 26,0% em
agosto.

Pelo feirão de negociação de
dívidas, segundo a CNC, 64,7% das
famílias brasileiras estavam endividadas
em outubro. Percentual de inadimplentes
é de 24,9%.

O saldo do estoque do crédito
ampliado caiu em outubro, devido à
valorização do real em relação ao dólar
no mês passado. A cotação do dólar
estava em R$ 4,16 no fim de setembro,
recuando para R$ 4,00 no fim de
outubro. O saldo do crédito ampliado ao
setor não financeiro caiu 0,6% em
outubro ante setembro, para R$ 9,983
trilhões. O montante equivale a 140,8%
do Produto Interno Bruto (PIB).

A Caixa Econômica Federal
pagará a partir do dia 20 de dezembro o
Fundo de Garantia no novo valor de
R$998,00.
O porcentual de famílias com
dívidas subiu de 64,7% em outubro para
65,1% em novembro. Também houve
elevação em relação a novembro de
2018, quando essa fatia de endividados
era de 60,3%. Por outro lado, a
proporção de famílias inadimplentes,
com dívidas ou contas em atraso,
diminuiu de 24,9% em outubro para
24,7% em novembro, interrompendo
uma sequência de quatro meses
consecutivos de avanços. No entanto, a
inadimplência ainda está em patamar
superior ao de novembro de 2018,
quando 22,9% das famílias tinham
contas em atraso. segundo a CNC.

O saldo de financiamentos do
BNDES para empresas recuou 1,5% em
outubro ante setembro, somando
R$396,286 bilhões. Em 12 meses, a
queda acumulada é de 10,5%.
O BNDES quer extinguir sua
carteira de participações acionárias em
três anos, zerando os quase R$ 120
bilhões
geridos
atualmente
pela
subsidiária BNDESPar.
Inflação
O IPCA registrou em novembro
uma alta de 0,51%, ante
0,10% em
outubro, o maior resultado para o mês
desde 2015, segundo o IBGE.

As
empresas
brasileiras
levantaram neste ano o maior volume de
recursos da década com ofertas de ações,
mas ainda não houve sinais deste
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O IGP-DI registrou alta de 0,85%
em novembro, após um avanço de 0,55%
em outubro, segundo a FGV.

diferença de preços entre os dois
produtos, vigente desde o primeiro
governo Lula.

A mediana das projeções para o
IPCA de 2019 passou de uma alta de
3,52% para 3,84%, segundo o Relatório
Focus do Banco Central. Para 2020, as
projeções continuam apontando para
3,60%.

Setor Público
A inclusão de medidas a serem
seguidas pelos Estados aumentou para
R$ 855,7 bilhões a estimativa de
economia com a reforma da Previdência,
de acordo com a Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da
Economia. Essa foi a primeira estimativa
oficial depois da promulgação da
reforma, em novembro. A projeção de
economia para a União nos próximos
dez anos foi mantida em R$800,3
bilhões.

O salto de 8,09% no preço das
carnes pressionou a inflação ao
consumidor no mês de novembro, com
uma contribuição de 0,22% para a taxa
de 0,51% registrada pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), item de maior pressão
no mês.

O setor público consolidado
fechou as contas no azul em R$ 9,4
bilhões em outubro. Em setembro, havia
sido registrado um rombo de R$ 20,5
bilhões.

A inflação das carnes deverá
seguir pressionando o orçamento das
famílias até a virada de janeiro para
fevereiro, mas o movimento é pontual e
não muda o cenário mais geral da
dinâmica de preços, especialmente de
serviços e bens duráveis, que segue
oferecendo espaço para mais uma queda
na taxa básica de juros (Selic, hoje em
5,0% ao ano). A avaliação é do
coordenador do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) do Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Getúlio
Vargas (Ibre/FGV).

As
contas
do
Governo
registraram superávit de R$ 8,673
bilhões em outubro. Foi o primeiro saldo
positivo desde abril deste ano.
Os Ministérios da Defesa e da
Educação receberam a maior parte dos
R$ 14 bilhões desbloqueados pelo
Governo federal na semana passada. A
medida foi possível em razão da
arrecadação extra com o mega leilão de
petróleo, realizado na semana retrasada.

O IPC, que mede a inflação na
cidade de São Paulo, subiu 0,80% na
primeira quadrissemana de dezembro,
ganhando força em relação ao acréscimo
de 0,68% verificado no fechamento de
novembro, segundo dados publicados
pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe).

A dívida pública federal em
títulos, que inclui os débitos do Governo
no Brasil e no exterior, registrou queda
de 0,84% em outubro e atingiu R$ 4,120
trilhões, informou a Secretaria do
Tesouro Nacional. Em setembro, a
dívida somava R$ 4,155 trilhões. O
recuo da dívida pública em outubro está
relacionado ao alto volume de
vencimentos de títulos públicos.

A Petrobras anunciou reajuste
médio de 4% no preço do gás de cozinha
para venda em botijão de 13 quilos, mais
usado por clientes residenciais. A
companhia também aumentará o preço
para venda em grandes botijões ou a
granel em 0,6%, em média. Com os
ajustes, a empresa elimina de vez a

O Ministério da Economia
enviou ao Congresso Nacional uma
mensagem modificativa do orçamento de
2020, em que prevê o salário mínimo
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ficará em R$ 1.031. O valor foi reduzido
em R$ 8 em relação ao orçamento já
enviado, porque houve reestimativa no
INPC, que passou de 4% para 3,5%.

cidades como Paris a grande maioria dos
transportes públicos não funcionava e os
poucos que circulavam estavam lotados.
O PIB dos Estados Unidos
cresceu à taxa anualizada de 2,1% no
terceiro trimestre, de acordo com
estimativa
do
Departamento
do
Comércio.

Setor Externo
A balança comercial brasileira
registrou superávit de US$ 3,428 bilhões
em novembro. O valor é 15,9% menor
do que o registrado em novembro do ano
passado, o mais baixo resultado para o
mês
em
quatro
anos.
No mês passado, as exportações
somaram US$ 17,596 bilhões, uma
queda de 16% ante novembro de 2018.
Já as importações chegaram a
US$14,169 bilhões, uma redução
também de 16% na mesma comparação.

O Governo Federal aumentou a
cota para compras em free shops
terrestres de US$ 300 para US$ 500. A
medida entra em vigor a partir de 1º de
janeiro de 2020 e se aplica aos viajantes
que voltam ao País por “via terrestre,
fluvial ou lacustre”. O principal impacto
é nos free shops de fronteira, como
aqueles que existem na divisa entre
Brasil e Paraguai.

A República de Angola antecipou
a quitação de todos os contratos de
financiamento vigentes com o Tesouro
Nacional e com o BNDES. De acordo
com nota divulgada pelo Ministério da
Economia, foram pagos US$ 589
milhões.

A
Organização
para
a
Cooperação
e
Desenvolvimento
Econômico (OCDE) reduziu a previsão
de crescimento da economia mundial
para 2020, passando a projetar
incremento de 2,9%, ante estimativa
anterior de alta de 3%. Para 2019, a
projeção de crescimento foi mantida em
2,9%. Entre as principais desacelerações
previstas para o ano de 2020, destaque
para os Estados Unidos (com alta do PIB
de 2,3% em 2019, recuando para 2% em
2020), China (6,2% em 2019 e 5,7% em
2020) e Japão (1% em 2019 e 0,6% em
2020).

Os países do Mercosul assinaram
uma série de acordos na cúpula de
chefes de Estado realizada em Bento
Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Entre
eles estão, por exemplo, acordo para
livre comércio no setor automotivo com
o Paraguai e ações para facilitar a vida
de quem vive na fronteira.
O presidente Donald Trump
anunciou que irá sobretaxar as
exportações de aço e alumínio do Brasil,
sob argumento de que temos uma
desvalorização do real com vistas a
aumentar a competitividade dos nossos
produtos exportados, principalmente
agrícolas.

Divulgada pelo Federal Reserve
(FED), a produção industrial americana
registrou queda de 0,8% na passagem de
setembro para outubro, na série ajustada
sazonalmente. Na leitura anterior, o
índice havia recuado 0,3%. Na
comparação interanual, isto é, com
outubro de 2018, houve retração de 1,4%
na série sem ajuste.

A França entrou no 8º dia de
greve contra a reforma da Previdência
anunciada pelo Governo do presidente
Emmanuel Macron. Os sindicatos
pediram a ampliação do movimento e
negaram a possibilidade de uma "trégua
de Natal". Na manhã desta quinta, em

O Brasil teve déficit em
transações correntes de US$ 7,874
bilhões em outubro, maior que o
estimado por analistas, na esteira de um
fraco resultado comercial no mês,
7

mostraram dados divulgados pelo Banco
Central. De janeiro a outubro, o déficit
em transações correntes alcançou
US$45,657 bilhões, crescimento de 41%
sobre rombo de igual período do ano
passado.
A exportação brasileira para a
China está concentrada em três produtos
básicos: soja, petróleo e ferro, que
respondem por 83% das vendas. O
Brasil compra da China itens
industrializados como plataformas de
petróleo, produtos manufaturados e
eletrônicos.
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DOING BUSINESS BRASIL

Ernane Galvêas

4,15% em novembro ante igual período
do ano anterior, totalizando 322.595
toneladas, de acordo com dados
divulgados pela Associação Brasileira do
Papelão
Ondulado
(ABPO).
Na
comparação com outubro, porém, foi
apurada queda de 3,42%. O desempenho
representa o maior nível de expedição
para novembro desde 2005.

Lançado em Brasília, o Doing
Business Subnacional Brasil vai analisar
cinco indicadores para a melhoria do
ambiente de negócios em todas as
capitais do País. O projeto, coordenado
pela Secretaria-Geral da Presidência da
República, terá a Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) como parceira. O
objetivo é fazer um diagnóstico para que
o Governo Federal adote medidas para
desburocratizar marcos regulatórios e
atrair investimentos, alavancando o
desenvolvimento econômico de estados
e municípios.

A atividade econômica da
construção civil vai fechar o ano em alta
pela primeira vez, após cinco anos
consecutivos de queda. A perspectiva é
que o Produto Interno Bruto (PIB) do
setor cresça 2% neste ano.
Em outubro, as vendas de
imóveis novos na cidade de São Paulo
cresceram 23,2% na comparação
interanual. No ano, o crescimento
acumulado é de 62,6%. Os lançamentos,
recuaram 16,3% em relação a outubro do
ano anterior, mas acumulam alta de
68,6% no ano.

O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, firmou memorando de
entendimento entre a Secretaria de
Modernização do Estado da SecretariaGeral da Presidência da República e o
Banco Mundial para a realização dos
estudos.
“Somos o 138º país no ambiente
de negócios. E, para mudar essa posição,
temos que abraçar o capitalismo real,
sem inventar teorias econômicas,
olhando para os países que já têm êxito.
Essa visão de modernidade que o
presidente Bolsonaro está imprimindo,
com o ministro Paulo Guedes e a
dedicação do ministro Jorge Oliveira, vai
fazer o Brasil voltar a crescer. A CNC
não poderia se omitir nessa cruzada do
desenvolvimento”, afirmou Tadros.

O índice de atividade econômica
do Itaú Unibanco, apurado mensalmente,
subiu 0,7% em outubro na comparação
com setembro, na série com ajuste
sazonal. Na comparação com o décimo
mês de 2018, houve expansão de 1,8%.
A Suzano vendeu para a Klabin
14 mil hectares de florestas de eucalipto
em pé, na região sul do Estado de São
Paulo. O negócio foi avaliado em R$
400 milhões e o pagamento será
realizado proporcionalmente ao volume
de floresta colhido e ocorrerá entre os
anos de 2020 e 2026.

ATIVIDADES ECONÔMICAS
O
Índice
de
Confiança
Empresarial (ICE) subiu 1,0 ponto em
novembro ante outubro, para 95,4
pontos, segundo a FGV.

PIB e Investimentos
De acordo com o IBGE, o PIB
avançou 1,2% no terceiro trimestre na
comparação com o mesmo trimestre do
ano passado. O resultado equivale a uma

As vendas de papelão ondulado
utilizado em embalagens cresceram
-1-

alta de 0,6% em relação ao segundo
trimestre, puxado principalmente pelo
crescimento do consumo das famílias.

A produção nacional de veículos
automotores registrou uma retração de
11,0% na passagem de outubro para
novembro, na série com ajuste sazonal,
representando 227,6 mil veículos
produzidos. Com este resultado, que
ocorre após alta de 0,4% em outubro, a
produção acumula uma expansão de
0,8% em doze meses. Já em 2019, a alta
é de 2,3%.

Os dados das Contas Nacionais
relativos ao terceiro trimestre, levaram a
CNC à revisão de +1,0% para +1,2% da
expectativa em relação ao crescimento
do PIB em 2019. Para 2020, a projeção é
de um avanço de 2,2%.
A mineradora Vale pretende
investir US$ 5 bilhões em 2020 e em
2021. Segundo a companhia, nos dois
anos em questão, US$ 4,1 bilhões serão
destinados para investimentos correntes
e US$ 900 milhões em execução de
projetos. Para os anos subsequentes, a
empresa informou que irá investir, no
total, US$ 4,5 bilhões, em média.

Segundo estimativa da Abinee, a
receita das fabricantes de produtos
eletroeletrônicos vai fechar o ano em
R$254 bilhões, alta nominal de 5%.
O Índice de Confiança da
Construção (ICST) subiu 1,5 ponto em
novembro, para 89,0 pontos, atingindo
maior nível desde setembro de 2014
(89,9), segundo a FGV. Em médias
móveis trimestrais, o índice registrou
alta de 0,5 ponto, mantendo a tendência
ascendente iniciada em junho deste ano.

A economia brasileira registrou
crescimento de 0,1% no 3º trimestre, na
comparação com os 3 meses anteriores,
segundo dados do Monitor do PIB-FGV.
No mês de setembro, o indicador
avançou 0,3% ante agosto. Na
comparação com o mesmo trimestre de
2018 o PIB registrou alta de 0,9% entre
os meses de julho e setembro.

A Klabin pagou antecipadamente
financiamento que contratou junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) no valor
de R$ 2,4 bilhões. Segundo a
companhia, a operação serviu como
parte dos recursos para o Projeto Puma I,
com custo acima da média da companhia
e prazo médio de 31 meses.

Segundo o Ministério da
Infraestrutura, no acumulado de janeiro a
outubro, o investimento na construção e
na recuperação de rodovias atingiu o
patamar de R$ 5,4 bilhões, o mais baixo
investimento dos últimos seis anos.

Segundo pesquisa divulgada pela
Confederação Nacional da Indústria
(CNI), a utilização da capacidade
instalada
da
indústria
brasileira
aumentou em outubro e atingiu o maior
nível em quase 5 anos, sinalizando uma
redução do nível de ociosidade e
melhora no ritmo de recuperação do
setor.

Indústria
A Pesquisa Industrial Mensal,
divulgada pelo IBGE, registrou alta de
0,8% da produção industrial na
passagem de setembro para outubro, na
série com ajuste sazonal. Frente ao
mesmo mês de 2018 houve expansão de
1,0%. Com o resultado, a produção
industrial apresenta baixa de 1,4% no
acumulado em 12 meses e variação
estável na comparação com o mês
anterior. No ano de 2019, a produção é
1,1% menor em comparação com o
período janeiro-outubro de 2018.

Divulgado pela Confederação
Nacional das Indústrias (CNI), o Índice
de Confiança do Empresário Industrial
(ICEI) variou de 59,3 para 62,5 pontos
na passagem de outubro para novembro.
Na comparação com o mesmo período
de 2018, houve queda de 0,7 ponto.
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O Grupo Gerdau começou do
zero o processo de formação de sua
equipe de analistas cientistas de dados
para ajudar a empresa se perpetuar. Há
dois anos, criou uma escola para formar
esses profissionais.

relação a outubro, chegando a 95,2
pontos. Na comparação com novembro
de 2018, a evolução chegou a 8,7%.
De acordo com projeções da
CNC, a Black Friday deste ano deverá
movimentar R$ 3,67 bilhões e alcançar o
maior faturamento em uma década. Se
confirmada a previsão, será um aumento
de aproximadamente 10,5% em relação a
2018 (R$ 3,32 bi) – Descontada a
inflação, o crescimento real das vendas
em comparação com o mesmo período
do ano passado deverá ser de 6,8%.

A Embraer anunciou durante a
feira aeronáutica Dubai Airshow 2019,
que recebeu mais seis pedidos firmes de
jatos. Um dos acordos é com a Air
Peace, maior companhia aérea da
Nigéria, para três jatos E195-E2. Outros
três pedidos foram de aeronaves E190,
pela CIAF Leasing, sediada no Egito. Os
novos pedidos somam US$ 374 milhões
(mais de R$ 1,5 bilhão).

O comércio deverá registrar um
aumento de 4,6% no volume de vendas
em 2019, segundo estimativa da CNC.
As projeções também são positivas para
2020. De acordo com a PMC de
setembro, o faturamento real dos dez
segmentos que compõem o chamado
comércio varejista ampliado apresentou
alta de 0,9% na comparação com o mês
anterior, já descontados os efeitos
sazonais.

Comércio
O volume de serviços prestados
subiu 0,8% em outubro ante setembro,
na série com ajuste sazonal, segundo os
dados da Pesquisa Mensal de Serviços.
No mês anterior, o resultado foi revisto
de uma alta de 1,2% para avanço de
1,5%. Na comparação com outubro do
ano anterior, houve alta de 2,7% em
outubro de 2019. A CNC manteve
expectativa de crescimento do setor para
2019 (+1,0%) e elevou de +1,7% para
+1,9% sua previsão para 2020.

Segundo dados do IBGE, o
comércio varejista brasileiro mostrou
fôlego em setembro. As vendas do
comércio varejista cresceram 0,7 % em
setembro, na comparação com o mês
anterior,
com
os
móveis
e
eletrodomésticos entre os principais
destaques de alta (+5,2%). Foi o quinto
resultado positivo consecutivo do setor
no ano, com ganho acumulado de 2,4%
no período. Trata-se também do melhor
resultado para meses de setembro desde
2009 (1,1%).

A confiança dos comerciantes
brasileiros atingiu em novembro o maior
nível em sete meses, conforme pesquisa
da Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O
Índice de Confiança do Empresário do
Comércio (Icec), apurado pela entidade,
subiu 0,5% na comparação com outubro,
atingindo 122,5 pontos, maior nível
desde abril passado. Em relação a
novembro de 2018, houve um
crescimento de 11,6%.

Agricultura
As vendas internas de máquinas
agrícolas e rodoviárias caíram 11,8% em
novembro ante igual mês do ano
passado, segundo a Anfavea. Foram 3,3
mil unidades vendidas no mês passado.
O resultado, se comparado a outubro,
mostra baixa de 21,7%. No acumulado
do ano, são 40,4 mil vendas, queda de

A intenção de gastos das famílias
brasileiras continuou em crescimento em
novembro. O índice de Intenção de
Consumo das Famílias (ICF) mensurado
pela CNC apresentou a quarta alta
seguida, com aumento de 1,3% em
3

6,8% em relação a igual período de
2018.

iniciativa privada aumentou nos últimos
32 anos. Entre 1986 e 2017, o salário
médio mensal do funcionalismo cresceu
23,5%, passando de R$ 3.400, em 1986,
para R$ 4.200, em 2017. Já os
rendimentos no setor privado se
mantiveram praticamente estáveis: de R$
2.500 para R$ 2.400. Os dados constam
na nova edição Atlas do Estado
Brasileiro.

A produção agrícola brasileira
deve bater novo recorde em 2020, de
acordo com as estimativas do segundo
prognóstico da safra, divulgado pelo
IBGE, que estima a colheita de 240,9
milhões de toneladas de grãos no ano de
2020. A safra estimada supera em 33,6
mil toneladas o resultado esperado para
2019.

Os dados divulgados pelo IBGE
sobre o Caged indicam abertura líquida
de 70,9 mil postos de trabalho formais
em outubro. O resultado, que ocorre
após criação líquida de 157,2 mil vagas
em setembro, é o sétimo saldo positivo
consecutivo e veio acima do registrado
no mesmo período de 2018 (57,7 mil
vagas). Todos os setores, com exceção
do agronegócio, apresentaram criação
líquida de vagas no mês passado, com
destaque para o comércio (44,0 mil
vagas).

A produção nacional de carne de
frango deve fechar 2019 com avanço de
2,3% no comparativo anual, para 13,15
milhões de toneladas, segundo a
Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA). As exportações de
proteína devem crescer 2,4%, para 4,2
milhões de toneladas. No acumulado de
janeiro a novembro, o País exportou
3,822 milhões de toneladas de frango,
alta de 2% e gerou receita de US$ 6,358
bilhões, 6,1% maior que o total
registrado no ano anterior.

A
taxa
de
desocupação
permaneceu estatisticamente estável em
25 das 27 Unidades da Federação na
passagem do segundo trimestre para o
terceiro trimestre deste ano. Os dados
são da Pesquisa Nacional por Amostra
de
Domicílios
Contínua
(Pnad
Contínua). No terceiro trimestre de 2019
foi de 11,8%, ante 12,0% no segundo
trimestre.

Os
produtores
brasileiros
abateram 8,49 milhões de cabeças de
bovinos no terceiro trimestre de 2019,
um aumento de 7,0% em relação ao
segundo trimestre, segundo os resultados
das Pesquisas Trimestrais do Abate de
Animais, do Leite, do Couro e da
Produção de Ovos de Galinha, divulgada
pelo IBGE.

A indústria paulista fechou 3 mil
postos de trabalho em outubro, o
equivalente a uma variação de -0,25%
ante setembro, com ajuste sazonal. Os
dados foram divulgados pela pesquisa de
Nível de Emprego Industrial da
Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp). No acumulado do
ano, o saldo do emprego continua
negativo, com fechamento de 12,5 mil
vagas na indústria até outubro. Frente ao
mesmo período de 2018, a variação no
nível de emprego é de -0,60%.

Na comparação com o terceiro
trimestre de 2018, houve crescimento de
2,1%, o equivalente a 177,1 mil cabeças.
Mercado de Trabalho
O Indicador Antecedente de
Emprego (IAEmp) subiu 2,6 pontos na
passagem de outubro para novembro,
segundo a FGV. Em médias móveis
trimestrais, o indicador avançou 0,5
ponto.
A diferença salarial entre o que é
pago para um trabalhador do setor
público e para um profissional da
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entusiasmo
estrangeiros.

O Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central decidiu, por
unanimidade, reduzir a Selic de 5,00%
para 4,50% ao ano. Este é o quarto corte
da taxa no atual ciclo, após período de
16 meses de estabilidade.

entre

investidores

As
empresas
com
ações
negociadas na Bolsa brasileira lucraram
R$ 59,7 bilhões no terceiro trimestre
deste ano, segundo levantamento
efetuado pela Economatica. O valor
representa uma alta de 10,6% em relação
ao 3º trimestre do ano passado, quando o
ganho das empresas foi de R$ 54
bilhões.

A Caixa Econômica Federal
anunciou a redução nas taxas de juros
para o crédito imobiliário e o cheque
especial. Para o crédito imobiliário, a
taxa passa de TR + 6,75% para TR +
6,50% ao ano. A redução de 0,25 ponto
porcentual vale para os financiamentos
tanto pelo Sistema Financeiro de
Habitação (SFH) quanto pelo Sistema
Financeiro Imobiliário (SFI).

Segundo o Banco Central, o
endividamento das famílias brasileiras
com o sistema financeiro ficou em
44,8% em setembro, ante 44,7% em
agosto. Se forem descontadas as dívidas
imobiliárias, o endividamento ficou em
26,2% em setembro, ante 26,0% em
agosto.

Pelo feirão de negociação de
dívidas, segundo a CNC, 64,7% das
famílias brasileiras estavam endividadas
em outubro. Percentual de inadimplentes
é de 24,9%.

O saldo do estoque do crédito
ampliado caiu em outubro, devido à
valorização do real em relação ao dólar
no mês passado. A cotação do dólar
estava em R$ 4,16 no fim de setembro,
recuando para R$ 4,00 no fim de
outubro. O saldo do crédito ampliado ao
setor não financeiro caiu 0,6% em
outubro ante setembro, para R$ 9,983
trilhões. O montante equivale a 140,8%
do Produto Interno Bruto (PIB).

A Caixa Econômica Federal
pagará a partir do dia 20 de dezembro o
Fundo de Garantia no novo valor de
R$998,00.
O porcentual de famílias com
dívidas subiu de 64,7% em outubro para
65,1% em novembro. Também houve
elevação em relação a novembro de
2018, quando essa fatia de endividados
era de 60,3%. Por outro lado, a
proporção de famílias inadimplentes,
com dívidas ou contas em atraso,
diminuiu de 24,9% em outubro para
24,7% em novembro, interrompendo
uma sequência de quatro meses
consecutivos de avanços. No entanto, a
inadimplência ainda está em patamar
superior ao de novembro de 2018,
quando 22,9% das famílias tinham
contas em atraso. segundo a CNC.

O saldo de financiamentos do
BNDES para empresas recuou 1,5% em
outubro ante setembro, somando
R$396,286 bilhões. Em 12 meses, a
queda acumulada é de 10,5%.
O BNDES quer extinguir sua
carteira de participações acionárias em
três anos, zerando os quase R$ 120
bilhões
geridos
atualmente
pela
subsidiária BNDESPar.
Inflação
O IPCA registrou em novembro
uma alta de 0,51%, ante
0,10% em
outubro, o maior resultado para o mês
desde 2015, segundo o IBGE.

As
empresas
brasileiras
levantaram neste ano o maior volume de
recursos da década com ofertas de ações,
mas ainda não houve sinais deste
5

O IGP-DI registrou alta de 0,85%
em novembro, após um avanço de 0,55%
em outubro, segundo a FGV.

diferença de preços entre os dois
produtos, vigente desde o primeiro
governo Lula.

A mediana das projeções para o
IPCA de 2019 passou de uma alta de
3,52% para 3,84%, segundo o Relatório
Focus do Banco Central. Para 2020, as
projeções continuam apontando para
3,60%.

Setor Público
A inclusão de medidas a serem
seguidas pelos Estados aumentou para
R$ 855,7 bilhões a estimativa de
economia com a reforma da Previdência,
de acordo com a Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da
Economia. Essa foi a primeira estimativa
oficial depois da promulgação da
reforma, em novembro. A projeção de
economia para a União nos próximos
dez anos foi mantida em R$800,3
bilhões.

O salto de 8,09% no preço das
carnes pressionou a inflação ao
consumidor no mês de novembro, com
uma contribuição de 0,22% para a taxa
de 0,51% registrada pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), item de maior pressão
no mês.

O setor público consolidado
fechou as contas no azul em R$ 9,4
bilhões em outubro. Em setembro, havia
sido registrado um rombo de R$ 20,5
bilhões.

A inflação das carnes deverá
seguir pressionando o orçamento das
famílias até a virada de janeiro para
fevereiro, mas o movimento é pontual e
não muda o cenário mais geral da
dinâmica de preços, especialmente de
serviços e bens duráveis, que segue
oferecendo espaço para mais uma queda
na taxa básica de juros (Selic, hoje em
5,0% ao ano). A avaliação é do
coordenador do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) do Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Getúlio
Vargas (Ibre/FGV).

As
contas
do
Governo
registraram superávit de R$ 8,673
bilhões em outubro. Foi o primeiro saldo
positivo desde abril deste ano.
Os Ministérios da Defesa e da
Educação receberam a maior parte dos
R$ 14 bilhões desbloqueados pelo
Governo federal na semana passada. A
medida foi possível em razão da
arrecadação extra com o mega leilão de
petróleo, realizado na semana retrasada.

O IPC, que mede a inflação na
cidade de São Paulo, subiu 0,80% na
primeira quadrissemana de dezembro,
ganhando força em relação ao acréscimo
de 0,68% verificado no fechamento de
novembro, segundo dados publicados
pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe).

A dívida pública federal em
títulos, que inclui os débitos do Governo
no Brasil e no exterior, registrou queda
de 0,84% em outubro e atingiu R$ 4,120
trilhões, informou a Secretaria do
Tesouro Nacional. Em setembro, a
dívida somava R$ 4,155 trilhões. O
recuo da dívida pública em outubro está
relacionado ao alto volume de
vencimentos de títulos públicos.

A Petrobras anunciou reajuste
médio de 4% no preço do gás de cozinha
para venda em botijão de 13 quilos, mais
usado por clientes residenciais. A
companhia também aumentará o preço
para venda em grandes botijões ou a
granel em 0,6%, em média. Com os
ajustes, a empresa elimina de vez a

O Ministério da Economia
enviou ao Congresso Nacional uma
mensagem modificativa do orçamento de
2020, em que prevê o salário mínimo
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ficará em R$ 1.031. O valor foi reduzido
em R$ 8 em relação ao orçamento já
enviado, porque houve reestimativa no
INPC, que passou de 4% para 3,5%.

cidades como Paris a grande maioria dos
transportes públicos não funcionava e os
poucos que circulavam estavam lotados.
O PIB dos Estados Unidos
cresceu à taxa anualizada de 2,1% no
terceiro trimestre, de acordo com
estimativa
do
Departamento
do
Comércio.

Setor Externo
A balança comercial brasileira
registrou superávit de US$ 3,428 bilhões
em novembro. O valor é 15,9% menor
do que o registrado em novembro do ano
passado, o mais baixo resultado para o
mês
em
quatro
anos.
No mês passado, as exportações
somaram US$ 17,596 bilhões, uma
queda de 16% ante novembro de 2018.
Já as importações chegaram a
US$14,169 bilhões, uma redução
também de 16% na mesma comparação.

O Governo Federal aumentou a
cota para compras em free shops
terrestres de US$ 300 para US$ 500. A
medida entra em vigor a partir de 1º de
janeiro de 2020 e se aplica aos viajantes
que voltam ao País por “via terrestre,
fluvial ou lacustre”. O principal impacto
é nos free shops de fronteira, como
aqueles que existem na divisa entre
Brasil e Paraguai.

A República de Angola antecipou
a quitação de todos os contratos de
financiamento vigentes com o Tesouro
Nacional e com o BNDES. De acordo
com nota divulgada pelo Ministério da
Economia, foram pagos US$ 589
milhões.

A
Organização
para
a
Cooperação
e
Desenvolvimento
Econômico (OCDE) reduziu a previsão
de crescimento da economia mundial
para 2020, passando a projetar
incremento de 2,9%, ante estimativa
anterior de alta de 3%. Para 2019, a
projeção de crescimento foi mantida em
2,9%. Entre as principais desacelerações
previstas para o ano de 2020, destaque
para os Estados Unidos (com alta do PIB
de 2,3% em 2019, recuando para 2% em
2020), China (6,2% em 2019 e 5,7% em
2020) e Japão (1% em 2019 e 0,6% em
2020).

Os países do Mercosul assinaram
uma série de acordos na cúpula de
chefes de Estado realizada em Bento
Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Entre
eles estão, por exemplo, acordo para
livre comércio no setor automotivo com
o Paraguai e ações para facilitar a vida
de quem vive na fronteira.
O presidente Donald Trump
anunciou que irá sobretaxar as
exportações de aço e alumínio do Brasil,
sob argumento de que temos uma
desvalorização do real com vistas a
aumentar a competitividade dos nossos
produtos exportados, principalmente
agrícolas.

Divulgada pelo Federal Reserve
(FED), a produção industrial americana
registrou queda de 0,8% na passagem de
setembro para outubro, na série ajustada
sazonalmente. Na leitura anterior, o
índice havia recuado 0,3%. Na
comparação interanual, isto é, com
outubro de 2018, houve retração de 1,4%
na série sem ajuste.

A França entrou no 8º dia de
greve contra a reforma da Previdência
anunciada pelo Governo do presidente
Emmanuel Macron. Os sindicatos
pediram a ampliação do movimento e
negaram a possibilidade de uma "trégua
de Natal". Na manhã desta quinta, em

O Brasil teve déficit em
transações correntes de US$ 7,874
bilhões em outubro, maior que o
estimado por analistas, na esteira de um
fraco resultado comercial no mês,
7

mostraram dados divulgados pelo Banco
Central. De janeiro a outubro, o déficit
em transações correntes alcançou
US$45,657 bilhões, crescimento de 41%
sobre rombo de igual período do ano
passado.
A exportação brasileira para a
China está concentrada em três produtos
básicos: soja, petróleo e ferro, que
respondem por 83% das vendas. O
Brasil compra da China itens
industrializados como plataformas de
petróleo, produtos manufaturados e
eletrônicos.
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4,15% em novembro ante igual período
do ano anterior, totalizando 322.595
toneladas, de acordo com dados
divulgados pela Associação Brasileira do
Papelão
Ondulado
(ABPO).
Na
comparação com outubro, porém, foi
apurada queda de 3,42%. O desempenho
representa o maior nível de expedição
para novembro desde 2005.

Lançado em Brasília, o Doing
Business Subnacional Brasil vai analisar
cinco indicadores para a melhoria do
ambiente de negócios em todas as
capitais do País. O projeto, coordenado
pela Secretaria-Geral da Presidência da
República, terá a Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) como parceira. O
objetivo é fazer um diagnóstico para que
o Governo Federal adote medidas para
desburocratizar marcos regulatórios e
atrair investimentos, alavancando o
desenvolvimento econômico de estados
e municípios.

A atividade econômica da
construção civil vai fechar o ano em alta
pela primeira vez, após cinco anos
consecutivos de queda. A perspectiva é
que o Produto Interno Bruto (PIB) do
setor cresça 2% neste ano.
Em outubro, as vendas de
imóveis novos na cidade de São Paulo
cresceram 23,2% na comparação
interanual. No ano, o crescimento
acumulado é de 62,6%. Os lançamentos,
recuaram 16,3% em relação a outubro do
ano anterior, mas acumulam alta de
68,6% no ano.

O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, firmou memorando de
entendimento entre a Secretaria de
Modernização do Estado da SecretariaGeral da Presidência da República e o
Banco Mundial para a realização dos
estudos.
“Somos o 138º país no ambiente
de negócios. E, para mudar essa posição,
temos que abraçar o capitalismo real,
sem inventar teorias econômicas,
olhando para os países que já têm êxito.
Essa visão de modernidade que o
presidente Bolsonaro está imprimindo,
com o ministro Paulo Guedes e a
dedicação do ministro Jorge Oliveira, vai
fazer o Brasil voltar a crescer. A CNC
não poderia se omitir nessa cruzada do
desenvolvimento”, afirmou Tadros.

O índice de atividade econômica
do Itaú Unibanco, apurado mensalmente,
subiu 0,7% em outubro na comparação
com setembro, na série com ajuste
sazonal. Na comparação com o décimo
mês de 2018, houve expansão de 1,8%.
A Suzano vendeu para a Klabin
14 mil hectares de florestas de eucalipto
em pé, na região sul do Estado de São
Paulo. O negócio foi avaliado em R$
400 milhões e o pagamento será
realizado proporcionalmente ao volume
de floresta colhido e ocorrerá entre os
anos de 2020 e 2026.

ATIVIDADES ECONÔMICAS
O
Índice
de
Confiança
Empresarial (ICE) subiu 1,0 ponto em
novembro ante outubro, para 95,4
pontos, segundo a FGV.

PIB e Investimentos
De acordo com o IBGE, o PIB
avançou 1,2% no terceiro trimestre na
comparação com o mesmo trimestre do
ano passado. O resultado equivale a uma

As vendas de papelão ondulado
utilizado em embalagens cresceram
-1-

alta de 0,6% em relação ao segundo
trimestre, puxado principalmente pelo
crescimento do consumo das famílias.

A produção nacional de veículos
automotores registrou uma retração de
11,0% na passagem de outubro para
novembro, na série com ajuste sazonal,
representando 227,6 mil veículos
produzidos. Com este resultado, que
ocorre após alta de 0,4% em outubro, a
produção acumula uma expansão de
0,8% em doze meses. Já em 2019, a alta
é de 2,3%.

Os dados das Contas Nacionais
relativos ao terceiro trimestre, levaram a
CNC à revisão de +1,0% para +1,2% da
expectativa em relação ao crescimento
do PIB em 2019. Para 2020, a projeção é
de um avanço de 2,2%.
A mineradora Vale pretende
investir US$ 5 bilhões em 2020 e em
2021. Segundo a companhia, nos dois
anos em questão, US$ 4,1 bilhões serão
destinados para investimentos correntes
e US$ 900 milhões em execução de
projetos. Para os anos subsequentes, a
empresa informou que irá investir, no
total, US$ 4,5 bilhões, em média.

Segundo estimativa da Abinee, a
receita das fabricantes de produtos
eletroeletrônicos vai fechar o ano em
R$254 bilhões, alta nominal de 5%.
O Índice de Confiança da
Construção (ICST) subiu 1,5 ponto em
novembro, para 89,0 pontos, atingindo
maior nível desde setembro de 2014
(89,9), segundo a FGV. Em médias
móveis trimestrais, o índice registrou
alta de 0,5 ponto, mantendo a tendência
ascendente iniciada em junho deste ano.

A economia brasileira registrou
crescimento de 0,1% no 3º trimestre, na
comparação com os 3 meses anteriores,
segundo dados do Monitor do PIB-FGV.
No mês de setembro, o indicador
avançou 0,3% ante agosto. Na
comparação com o mesmo trimestre de
2018 o PIB registrou alta de 0,9% entre
os meses de julho e setembro.

A Klabin pagou antecipadamente
financiamento que contratou junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) no valor
de R$ 2,4 bilhões. Segundo a
companhia, a operação serviu como
parte dos recursos para o Projeto Puma I,
com custo acima da média da companhia
e prazo médio de 31 meses.

Segundo o Ministério da
Infraestrutura, no acumulado de janeiro a
outubro, o investimento na construção e
na recuperação de rodovias atingiu o
patamar de R$ 5,4 bilhões, o mais baixo
investimento dos últimos seis anos.

Segundo pesquisa divulgada pela
Confederação Nacional da Indústria
(CNI), a utilização da capacidade
instalada
da
indústria
brasileira
aumentou em outubro e atingiu o maior
nível em quase 5 anos, sinalizando uma
redução do nível de ociosidade e
melhora no ritmo de recuperação do
setor.

Indústria
A Pesquisa Industrial Mensal,
divulgada pelo IBGE, registrou alta de
0,8% da produção industrial na
passagem de setembro para outubro, na
série com ajuste sazonal. Frente ao
mesmo mês de 2018 houve expansão de
1,0%. Com o resultado, a produção
industrial apresenta baixa de 1,4% no
acumulado em 12 meses e variação
estável na comparação com o mês
anterior. No ano de 2019, a produção é
1,1% menor em comparação com o
período janeiro-outubro de 2018.

Divulgado pela Confederação
Nacional das Indústrias (CNI), o Índice
de Confiança do Empresário Industrial
(ICEI) variou de 59,3 para 62,5 pontos
na passagem de outubro para novembro.
Na comparação com o mesmo período
de 2018, houve queda de 0,7 ponto.
2

O Grupo Gerdau começou do
zero o processo de formação de sua
equipe de analistas cientistas de dados
para ajudar a empresa se perpetuar. Há
dois anos, criou uma escola para formar
esses profissionais.

relação a outubro, chegando a 95,2
pontos. Na comparação com novembro
de 2018, a evolução chegou a 8,7%.
De acordo com projeções da
CNC, a Black Friday deste ano deverá
movimentar R$ 3,67 bilhões e alcançar o
maior faturamento em uma década. Se
confirmada a previsão, será um aumento
de aproximadamente 10,5% em relação a
2018 (R$ 3,32 bi) – Descontada a
inflação, o crescimento real das vendas
em comparação com o mesmo período
do ano passado deverá ser de 6,8%.

A Embraer anunciou durante a
feira aeronáutica Dubai Airshow 2019,
que recebeu mais seis pedidos firmes de
jatos. Um dos acordos é com a Air
Peace, maior companhia aérea da
Nigéria, para três jatos E195-E2. Outros
três pedidos foram de aeronaves E190,
pela CIAF Leasing, sediada no Egito. Os
novos pedidos somam US$ 374 milhões
(mais de R$ 1,5 bilhão).

O comércio deverá registrar um
aumento de 4,6% no volume de vendas
em 2019, segundo estimativa da CNC.
As projeções também são positivas para
2020. De acordo com a PMC de
setembro, o faturamento real dos dez
segmentos que compõem o chamado
comércio varejista ampliado apresentou
alta de 0,9% na comparação com o mês
anterior, já descontados os efeitos
sazonais.

Comércio
O volume de serviços prestados
subiu 0,8% em outubro ante setembro,
na série com ajuste sazonal, segundo os
dados da Pesquisa Mensal de Serviços.
No mês anterior, o resultado foi revisto
de uma alta de 1,2% para avanço de
1,5%. Na comparação com outubro do
ano anterior, houve alta de 2,7% em
outubro de 2019. A CNC manteve
expectativa de crescimento do setor para
2019 (+1,0%) e elevou de +1,7% para
+1,9% sua previsão para 2020.

Segundo dados do IBGE, o
comércio varejista brasileiro mostrou
fôlego em setembro. As vendas do
comércio varejista cresceram 0,7 % em
setembro, na comparação com o mês
anterior,
com
os
móveis
e
eletrodomésticos entre os principais
destaques de alta (+5,2%). Foi o quinto
resultado positivo consecutivo do setor
no ano, com ganho acumulado de 2,4%
no período. Trata-se também do melhor
resultado para meses de setembro desde
2009 (1,1%).

A confiança dos comerciantes
brasileiros atingiu em novembro o maior
nível em sete meses, conforme pesquisa
da Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O
Índice de Confiança do Empresário do
Comércio (Icec), apurado pela entidade,
subiu 0,5% na comparação com outubro,
atingindo 122,5 pontos, maior nível
desde abril passado. Em relação a
novembro de 2018, houve um
crescimento de 11,6%.

Agricultura
As vendas internas de máquinas
agrícolas e rodoviárias caíram 11,8% em
novembro ante igual mês do ano
passado, segundo a Anfavea. Foram 3,3
mil unidades vendidas no mês passado.
O resultado, se comparado a outubro,
mostra baixa de 21,7%. No acumulado
do ano, são 40,4 mil vendas, queda de

A intenção de gastos das famílias
brasileiras continuou em crescimento em
novembro. O índice de Intenção de
Consumo das Famílias (ICF) mensurado
pela CNC apresentou a quarta alta
seguida, com aumento de 1,3% em
3

6,8% em relação a igual período de
2018.

iniciativa privada aumentou nos últimos
32 anos. Entre 1986 e 2017, o salário
médio mensal do funcionalismo cresceu
23,5%, passando de R$ 3.400, em 1986,
para R$ 4.200, em 2017. Já os
rendimentos no setor privado se
mantiveram praticamente estáveis: de R$
2.500 para R$ 2.400. Os dados constam
na nova edição Atlas do Estado
Brasileiro.

A produção agrícola brasileira
deve bater novo recorde em 2020, de
acordo com as estimativas do segundo
prognóstico da safra, divulgado pelo
IBGE, que estima a colheita de 240,9
milhões de toneladas de grãos no ano de
2020. A safra estimada supera em 33,6
mil toneladas o resultado esperado para
2019.

Os dados divulgados pelo IBGE
sobre o Caged indicam abertura líquida
de 70,9 mil postos de trabalho formais
em outubro. O resultado, que ocorre
após criação líquida de 157,2 mil vagas
em setembro, é o sétimo saldo positivo
consecutivo e veio acima do registrado
no mesmo período de 2018 (57,7 mil
vagas). Todos os setores, com exceção
do agronegócio, apresentaram criação
líquida de vagas no mês passado, com
destaque para o comércio (44,0 mil
vagas).

A produção nacional de carne de
frango deve fechar 2019 com avanço de
2,3% no comparativo anual, para 13,15
milhões de toneladas, segundo a
Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA). As exportações de
proteína devem crescer 2,4%, para 4,2
milhões de toneladas. No acumulado de
janeiro a novembro, o País exportou
3,822 milhões de toneladas de frango,
alta de 2% e gerou receita de US$ 6,358
bilhões, 6,1% maior que o total
registrado no ano anterior.

A
taxa
de
desocupação
permaneceu estatisticamente estável em
25 das 27 Unidades da Federação na
passagem do segundo trimestre para o
terceiro trimestre deste ano. Os dados
são da Pesquisa Nacional por Amostra
de
Domicílios
Contínua
(Pnad
Contínua). No terceiro trimestre de 2019
foi de 11,8%, ante 12,0% no segundo
trimestre.

Os
produtores
brasileiros
abateram 8,49 milhões de cabeças de
bovinos no terceiro trimestre de 2019,
um aumento de 7,0% em relação ao
segundo trimestre, segundo os resultados
das Pesquisas Trimestrais do Abate de
Animais, do Leite, do Couro e da
Produção de Ovos de Galinha, divulgada
pelo IBGE.

A indústria paulista fechou 3 mil
postos de trabalho em outubro, o
equivalente a uma variação de -0,25%
ante setembro, com ajuste sazonal. Os
dados foram divulgados pela pesquisa de
Nível de Emprego Industrial da
Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp). No acumulado do
ano, o saldo do emprego continua
negativo, com fechamento de 12,5 mil
vagas na indústria até outubro. Frente ao
mesmo período de 2018, a variação no
nível de emprego é de -0,60%.

Na comparação com o terceiro
trimestre de 2018, houve crescimento de
2,1%, o equivalente a 177,1 mil cabeças.
Mercado de Trabalho
O Indicador Antecedente de
Emprego (IAEmp) subiu 2,6 pontos na
passagem de outubro para novembro,
segundo a FGV. Em médias móveis
trimestrais, o indicador avançou 0,5
ponto.
A diferença salarial entre o que é
pago para um trabalhador do setor
público e para um profissional da
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entusiasmo
estrangeiros.

O Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central decidiu, por
unanimidade, reduzir a Selic de 5,00%
para 4,50% ao ano. Este é o quarto corte
da taxa no atual ciclo, após período de
16 meses de estabilidade.

entre

investidores

As
empresas
com
ações
negociadas na Bolsa brasileira lucraram
R$ 59,7 bilhões no terceiro trimestre
deste ano, segundo levantamento
efetuado pela Economatica. O valor
representa uma alta de 10,6% em relação
ao 3º trimestre do ano passado, quando o
ganho das empresas foi de R$ 54
bilhões.

A Caixa Econômica Federal
anunciou a redução nas taxas de juros
para o crédito imobiliário e o cheque
especial. Para o crédito imobiliário, a
taxa passa de TR + 6,75% para TR +
6,50% ao ano. A redução de 0,25 ponto
porcentual vale para os financiamentos
tanto pelo Sistema Financeiro de
Habitação (SFH) quanto pelo Sistema
Financeiro Imobiliário (SFI).

Segundo o Banco Central, o
endividamento das famílias brasileiras
com o sistema financeiro ficou em
44,8% em setembro, ante 44,7% em
agosto. Se forem descontadas as dívidas
imobiliárias, o endividamento ficou em
26,2% em setembro, ante 26,0% em
agosto.

Pelo feirão de negociação de
dívidas, segundo a CNC, 64,7% das
famílias brasileiras estavam endividadas
em outubro. Percentual de inadimplentes
é de 24,9%.

O saldo do estoque do crédito
ampliado caiu em outubro, devido à
valorização do real em relação ao dólar
no mês passado. A cotação do dólar
estava em R$ 4,16 no fim de setembro,
recuando para R$ 4,00 no fim de
outubro. O saldo do crédito ampliado ao
setor não financeiro caiu 0,6% em
outubro ante setembro, para R$ 9,983
trilhões. O montante equivale a 140,8%
do Produto Interno Bruto (PIB).

A Caixa Econômica Federal
pagará a partir do dia 20 de dezembro o
Fundo de Garantia no novo valor de
R$998,00.
O porcentual de famílias com
dívidas subiu de 64,7% em outubro para
65,1% em novembro. Também houve
elevação em relação a novembro de
2018, quando essa fatia de endividados
era de 60,3%. Por outro lado, a
proporção de famílias inadimplentes,
com dívidas ou contas em atraso,
diminuiu de 24,9% em outubro para
24,7% em novembro, interrompendo
uma sequência de quatro meses
consecutivos de avanços. No entanto, a
inadimplência ainda está em patamar
superior ao de novembro de 2018,
quando 22,9% das famílias tinham
contas em atraso. segundo a CNC.

O saldo de financiamentos do
BNDES para empresas recuou 1,5% em
outubro ante setembro, somando
R$396,286 bilhões. Em 12 meses, a
queda acumulada é de 10,5%.
O BNDES quer extinguir sua
carteira de participações acionárias em
três anos, zerando os quase R$ 120
bilhões
geridos
atualmente
pela
subsidiária BNDESPar.
Inflação
O IPCA registrou em novembro
uma alta de 0,51%, ante
0,10% em
outubro, o maior resultado para o mês
desde 2015, segundo o IBGE.

As
empresas
brasileiras
levantaram neste ano o maior volume de
recursos da década com ofertas de ações,
mas ainda não houve sinais deste
5

O IGP-DI registrou alta de 0,85%
em novembro, após um avanço de 0,55%
em outubro, segundo a FGV.

diferença de preços entre os dois
produtos, vigente desde o primeiro
governo Lula.

A mediana das projeções para o
IPCA de 2019 passou de uma alta de
3,52% para 3,84%, segundo o Relatório
Focus do Banco Central. Para 2020, as
projeções continuam apontando para
3,60%.

Setor Público
A inclusão de medidas a serem
seguidas pelos Estados aumentou para
R$ 855,7 bilhões a estimativa de
economia com a reforma da Previdência,
de acordo com a Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da
Economia. Essa foi a primeira estimativa
oficial depois da promulgação da
reforma, em novembro. A projeção de
economia para a União nos próximos
dez anos foi mantida em R$800,3
bilhões.

O salto de 8,09% no preço das
carnes pressionou a inflação ao
consumidor no mês de novembro, com
uma contribuição de 0,22% para a taxa
de 0,51% registrada pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), item de maior pressão
no mês.

O setor público consolidado
fechou as contas no azul em R$ 9,4
bilhões em outubro. Em setembro, havia
sido registrado um rombo de R$ 20,5
bilhões.

A inflação das carnes deverá
seguir pressionando o orçamento das
famílias até a virada de janeiro para
fevereiro, mas o movimento é pontual e
não muda o cenário mais geral da
dinâmica de preços, especialmente de
serviços e bens duráveis, que segue
oferecendo espaço para mais uma queda
na taxa básica de juros (Selic, hoje em
5,0% ao ano). A avaliação é do
coordenador do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) do Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Getúlio
Vargas (Ibre/FGV).

As
contas
do
Governo
registraram superávit de R$ 8,673
bilhões em outubro. Foi o primeiro saldo
positivo desde abril deste ano.
Os Ministérios da Defesa e da
Educação receberam a maior parte dos
R$ 14 bilhões desbloqueados pelo
Governo federal na semana passada. A
medida foi possível em razão da
arrecadação extra com o mega leilão de
petróleo, realizado na semana retrasada.

O IPC, que mede a inflação na
cidade de São Paulo, subiu 0,80% na
primeira quadrissemana de dezembro,
ganhando força em relação ao acréscimo
de 0,68% verificado no fechamento de
novembro, segundo dados publicados
pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe).

A dívida pública federal em
títulos, que inclui os débitos do Governo
no Brasil e no exterior, registrou queda
de 0,84% em outubro e atingiu R$ 4,120
trilhões, informou a Secretaria do
Tesouro Nacional. Em setembro, a
dívida somava R$ 4,155 trilhões. O
recuo da dívida pública em outubro está
relacionado ao alto volume de
vencimentos de títulos públicos.

A Petrobras anunciou reajuste
médio de 4% no preço do gás de cozinha
para venda em botijão de 13 quilos, mais
usado por clientes residenciais. A
companhia também aumentará o preço
para venda em grandes botijões ou a
granel em 0,6%, em média. Com os
ajustes, a empresa elimina de vez a

O Ministério da Economia
enviou ao Congresso Nacional uma
mensagem modificativa do orçamento de
2020, em que prevê o salário mínimo
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ficará em R$ 1.031. O valor foi reduzido
em R$ 8 em relação ao orçamento já
enviado, porque houve reestimativa no
INPC, que passou de 4% para 3,5%.

cidades como Paris a grande maioria dos
transportes públicos não funcionava e os
poucos que circulavam estavam lotados.
O PIB dos Estados Unidos
cresceu à taxa anualizada de 2,1% no
terceiro trimestre, de acordo com
estimativa
do
Departamento
do
Comércio.

Setor Externo
A balança comercial brasileira
registrou superávit de US$ 3,428 bilhões
em novembro. O valor é 15,9% menor
do que o registrado em novembro do ano
passado, o mais baixo resultado para o
mês
em
quatro
anos.
No mês passado, as exportações
somaram US$ 17,596 bilhões, uma
queda de 16% ante novembro de 2018.
Já as importações chegaram a
US$14,169 bilhões, uma redução
também de 16% na mesma comparação.

O Governo Federal aumentou a
cota para compras em free shops
terrestres de US$ 300 para US$ 500. A
medida entra em vigor a partir de 1º de
janeiro de 2020 e se aplica aos viajantes
que voltam ao País por “via terrestre,
fluvial ou lacustre”. O principal impacto
é nos free shops de fronteira, como
aqueles que existem na divisa entre
Brasil e Paraguai.

A República de Angola antecipou
a quitação de todos os contratos de
financiamento vigentes com o Tesouro
Nacional e com o BNDES. De acordo
com nota divulgada pelo Ministério da
Economia, foram pagos US$ 589
milhões.

A
Organização
para
a
Cooperação
e
Desenvolvimento
Econômico (OCDE) reduziu a previsão
de crescimento da economia mundial
para 2020, passando a projetar
incremento de 2,9%, ante estimativa
anterior de alta de 3%. Para 2019, a
projeção de crescimento foi mantida em
2,9%. Entre as principais desacelerações
previstas para o ano de 2020, destaque
para os Estados Unidos (com alta do PIB
de 2,3% em 2019, recuando para 2% em
2020), China (6,2% em 2019 e 5,7% em
2020) e Japão (1% em 2019 e 0,6% em
2020).

Os países do Mercosul assinaram
uma série de acordos na cúpula de
chefes de Estado realizada em Bento
Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Entre
eles estão, por exemplo, acordo para
livre comércio no setor automotivo com
o Paraguai e ações para facilitar a vida
de quem vive na fronteira.
O presidente Donald Trump
anunciou que irá sobretaxar as
exportações de aço e alumínio do Brasil,
sob argumento de que temos uma
desvalorização do real com vistas a
aumentar a competitividade dos nossos
produtos exportados, principalmente
agrícolas.

Divulgada pelo Federal Reserve
(FED), a produção industrial americana
registrou queda de 0,8% na passagem de
setembro para outubro, na série ajustada
sazonalmente. Na leitura anterior, o
índice havia recuado 0,3%. Na
comparação interanual, isto é, com
outubro de 2018, houve retração de 1,4%
na série sem ajuste.

A França entrou no 8º dia de
greve contra a reforma da Previdência
anunciada pelo Governo do presidente
Emmanuel Macron. Os sindicatos
pediram a ampliação do movimento e
negaram a possibilidade de uma "trégua
de Natal". Na manhã desta quinta, em

O Brasil teve déficit em
transações correntes de US$ 7,874
bilhões em outubro, maior que o
estimado por analistas, na esteira de um
fraco resultado comercial no mês,
7

mostraram dados divulgados pelo Banco
Central. De janeiro a outubro, o déficit
em transações correntes alcançou
US$45,657 bilhões, crescimento de 41%
sobre rombo de igual período do ano
passado.
A exportação brasileira para a
China está concentrada em três produtos
básicos: soja, petróleo e ferro, que
respondem por 83% das vendas. O
Brasil compra da China itens
industrializados como plataformas de
petróleo, produtos manufaturados e
eletrônicos.
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4,15% em novembro ante igual período
do ano anterior, totalizando 322.595
toneladas, de acordo com dados
divulgados pela Associação Brasileira do
Papelão
Ondulado
(ABPO).
Na
comparação com outubro, porém, foi
apurada queda de 3,42%. O desempenho
representa o maior nível de expedição
para novembro desde 2005.

Lançado em Brasília, o Doing
Business Subnacional Brasil vai analisar
cinco indicadores para a melhoria do
ambiente de negócios em todas as
capitais do País. O projeto, coordenado
pela Secretaria-Geral da Presidência da
República, terá a Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) como parceira. O
objetivo é fazer um diagnóstico para que
o Governo Federal adote medidas para
desburocratizar marcos regulatórios e
atrair investimentos, alavancando o
desenvolvimento econômico de estados
e municípios.

A atividade econômica da
construção civil vai fechar o ano em alta
pela primeira vez, após cinco anos
consecutivos de queda. A perspectiva é
que o Produto Interno Bruto (PIB) do
setor cresça 2% neste ano.
Em outubro, as vendas de
imóveis novos na cidade de São Paulo
cresceram 23,2% na comparação
interanual. No ano, o crescimento
acumulado é de 62,6%. Os lançamentos,
recuaram 16,3% em relação a outubro do
ano anterior, mas acumulam alta de
68,6% no ano.

O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, firmou memorando de
entendimento entre a Secretaria de
Modernização do Estado da SecretariaGeral da Presidência da República e o
Banco Mundial para a realização dos
estudos.
“Somos o 138º país no ambiente
de negócios. E, para mudar essa posição,
temos que abraçar o capitalismo real,
sem inventar teorias econômicas,
olhando para os países que já têm êxito.
Essa visão de modernidade que o
presidente Bolsonaro está imprimindo,
com o ministro Paulo Guedes e a
dedicação do ministro Jorge Oliveira, vai
fazer o Brasil voltar a crescer. A CNC
não poderia se omitir nessa cruzada do
desenvolvimento”, afirmou Tadros.

O índice de atividade econômica
do Itaú Unibanco, apurado mensalmente,
subiu 0,7% em outubro na comparação
com setembro, na série com ajuste
sazonal. Na comparação com o décimo
mês de 2018, houve expansão de 1,8%.
A Suzano vendeu para a Klabin
14 mil hectares de florestas de eucalipto
em pé, na região sul do Estado de São
Paulo. O negócio foi avaliado em R$
400 milhões e o pagamento será
realizado proporcionalmente ao volume
de floresta colhido e ocorrerá entre os
anos de 2020 e 2026.

ATIVIDADES ECONÔMICAS
O
Índice
de
Confiança
Empresarial (ICE) subiu 1,0 ponto em
novembro ante outubro, para 95,4
pontos, segundo a FGV.

PIB e Investimentos
De acordo com o IBGE, o PIB
avançou 1,2% no terceiro trimestre na
comparação com o mesmo trimestre do
ano passado. O resultado equivale a uma

As vendas de papelão ondulado
utilizado em embalagens cresceram
-1-

alta de 0,6% em relação ao segundo
trimestre, puxado principalmente pelo
crescimento do consumo das famílias.

A produção nacional de veículos
automotores registrou uma retração de
11,0% na passagem de outubro para
novembro, na série com ajuste sazonal,
representando 227,6 mil veículos
produzidos. Com este resultado, que
ocorre após alta de 0,4% em outubro, a
produção acumula uma expansão de
0,8% em doze meses. Já em 2019, a alta
é de 2,3%.

Os dados das Contas Nacionais
relativos ao terceiro trimestre, levaram a
CNC à revisão de +1,0% para +1,2% da
expectativa em relação ao crescimento
do PIB em 2019. Para 2020, a projeção é
de um avanço de 2,2%.
A mineradora Vale pretende
investir US$ 5 bilhões em 2020 e em
2021. Segundo a companhia, nos dois
anos em questão, US$ 4,1 bilhões serão
destinados para investimentos correntes
e US$ 900 milhões em execução de
projetos. Para os anos subsequentes, a
empresa informou que irá investir, no
total, US$ 4,5 bilhões, em média.

Segundo estimativa da Abinee, a
receita das fabricantes de produtos
eletroeletrônicos vai fechar o ano em
R$254 bilhões, alta nominal de 5%.
O Índice de Confiança da
Construção (ICST) subiu 1,5 ponto em
novembro, para 89,0 pontos, atingindo
maior nível desde setembro de 2014
(89,9), segundo a FGV. Em médias
móveis trimestrais, o índice registrou
alta de 0,5 ponto, mantendo a tendência
ascendente iniciada em junho deste ano.

A economia brasileira registrou
crescimento de 0,1% no 3º trimestre, na
comparação com os 3 meses anteriores,
segundo dados do Monitor do PIB-FGV.
No mês de setembro, o indicador
avançou 0,3% ante agosto. Na
comparação com o mesmo trimestre de
2018 o PIB registrou alta de 0,9% entre
os meses de julho e setembro.

A Klabin pagou antecipadamente
financiamento que contratou junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) no valor
de R$ 2,4 bilhões. Segundo a
companhia, a operação serviu como
parte dos recursos para o Projeto Puma I,
com custo acima da média da companhia
e prazo médio de 31 meses.

Segundo o Ministério da
Infraestrutura, no acumulado de janeiro a
outubro, o investimento na construção e
na recuperação de rodovias atingiu o
patamar de R$ 5,4 bilhões, o mais baixo
investimento dos últimos seis anos.

Segundo pesquisa divulgada pela
Confederação Nacional da Indústria
(CNI), a utilização da capacidade
instalada
da
indústria
brasileira
aumentou em outubro e atingiu o maior
nível em quase 5 anos, sinalizando uma
redução do nível de ociosidade e
melhora no ritmo de recuperação do
setor.

Indústria
A Pesquisa Industrial Mensal,
divulgada pelo IBGE, registrou alta de
0,8% da produção industrial na
passagem de setembro para outubro, na
série com ajuste sazonal. Frente ao
mesmo mês de 2018 houve expansão de
1,0%. Com o resultado, a produção
industrial apresenta baixa de 1,4% no
acumulado em 12 meses e variação
estável na comparação com o mês
anterior. No ano de 2019, a produção é
1,1% menor em comparação com o
período janeiro-outubro de 2018.

Divulgado pela Confederação
Nacional das Indústrias (CNI), o Índice
de Confiança do Empresário Industrial
(ICEI) variou de 59,3 para 62,5 pontos
na passagem de outubro para novembro.
Na comparação com o mesmo período
de 2018, houve queda de 0,7 ponto.
2

O Grupo Gerdau começou do
zero o processo de formação de sua
equipe de analistas cientistas de dados
para ajudar a empresa se perpetuar. Há
dois anos, criou uma escola para formar
esses profissionais.

relação a outubro, chegando a 95,2
pontos. Na comparação com novembro
de 2018, a evolução chegou a 8,7%.
De acordo com projeções da
CNC, a Black Friday deste ano deverá
movimentar R$ 3,67 bilhões e alcançar o
maior faturamento em uma década. Se
confirmada a previsão, será um aumento
de aproximadamente 10,5% em relação a
2018 (R$ 3,32 bi) – Descontada a
inflação, o crescimento real das vendas
em comparação com o mesmo período
do ano passado deverá ser de 6,8%.

A Embraer anunciou durante a
feira aeronáutica Dubai Airshow 2019,
que recebeu mais seis pedidos firmes de
jatos. Um dos acordos é com a Air
Peace, maior companhia aérea da
Nigéria, para três jatos E195-E2. Outros
três pedidos foram de aeronaves E190,
pela CIAF Leasing, sediada no Egito. Os
novos pedidos somam US$ 374 milhões
(mais de R$ 1,5 bilhão).

O comércio deverá registrar um
aumento de 4,6% no volume de vendas
em 2019, segundo estimativa da CNC.
As projeções também são positivas para
2020. De acordo com a PMC de
setembro, o faturamento real dos dez
segmentos que compõem o chamado
comércio varejista ampliado apresentou
alta de 0,9% na comparação com o mês
anterior, já descontados os efeitos
sazonais.

Comércio
O volume de serviços prestados
subiu 0,8% em outubro ante setembro,
na série com ajuste sazonal, segundo os
dados da Pesquisa Mensal de Serviços.
No mês anterior, o resultado foi revisto
de uma alta de 1,2% para avanço de
1,5%. Na comparação com outubro do
ano anterior, houve alta de 2,7% em
outubro de 2019. A CNC manteve
expectativa de crescimento do setor para
2019 (+1,0%) e elevou de +1,7% para
+1,9% sua previsão para 2020.

Segundo dados do IBGE, o
comércio varejista brasileiro mostrou
fôlego em setembro. As vendas do
comércio varejista cresceram 0,7 % em
setembro, na comparação com o mês
anterior,
com
os
móveis
e
eletrodomésticos entre os principais
destaques de alta (+5,2%). Foi o quinto
resultado positivo consecutivo do setor
no ano, com ganho acumulado de 2,4%
no período. Trata-se também do melhor
resultado para meses de setembro desde
2009 (1,1%).

A confiança dos comerciantes
brasileiros atingiu em novembro o maior
nível em sete meses, conforme pesquisa
da Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O
Índice de Confiança do Empresário do
Comércio (Icec), apurado pela entidade,
subiu 0,5% na comparação com outubro,
atingindo 122,5 pontos, maior nível
desde abril passado. Em relação a
novembro de 2018, houve um
crescimento de 11,6%.

Agricultura
As vendas internas de máquinas
agrícolas e rodoviárias caíram 11,8% em
novembro ante igual mês do ano
passado, segundo a Anfavea. Foram 3,3
mil unidades vendidas no mês passado.
O resultado, se comparado a outubro,
mostra baixa de 21,7%. No acumulado
do ano, são 40,4 mil vendas, queda de

A intenção de gastos das famílias
brasileiras continuou em crescimento em
novembro. O índice de Intenção de
Consumo das Famílias (ICF) mensurado
pela CNC apresentou a quarta alta
seguida, com aumento de 1,3% em
3

6,8% em relação a igual período de
2018.

iniciativa privada aumentou nos últimos
32 anos. Entre 1986 e 2017, o salário
médio mensal do funcionalismo cresceu
23,5%, passando de R$ 3.400, em 1986,
para R$ 4.200, em 2017. Já os
rendimentos no setor privado se
mantiveram praticamente estáveis: de R$
2.500 para R$ 2.400. Os dados constam
na nova edição Atlas do Estado
Brasileiro.

A produção agrícola brasileira
deve bater novo recorde em 2020, de
acordo com as estimativas do segundo
prognóstico da safra, divulgado pelo
IBGE, que estima a colheita de 240,9
milhões de toneladas de grãos no ano de
2020. A safra estimada supera em 33,6
mil toneladas o resultado esperado para
2019.

Os dados divulgados pelo IBGE
sobre o Caged indicam abertura líquida
de 70,9 mil postos de trabalho formais
em outubro. O resultado, que ocorre
após criação líquida de 157,2 mil vagas
em setembro, é o sétimo saldo positivo
consecutivo e veio acima do registrado
no mesmo período de 2018 (57,7 mil
vagas). Todos os setores, com exceção
do agronegócio, apresentaram criação
líquida de vagas no mês passado, com
destaque para o comércio (44,0 mil
vagas).

A produção nacional de carne de
frango deve fechar 2019 com avanço de
2,3% no comparativo anual, para 13,15
milhões de toneladas, segundo a
Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA). As exportações de
proteína devem crescer 2,4%, para 4,2
milhões de toneladas. No acumulado de
janeiro a novembro, o País exportou
3,822 milhões de toneladas de frango,
alta de 2% e gerou receita de US$ 6,358
bilhões, 6,1% maior que o total
registrado no ano anterior.

A
taxa
de
desocupação
permaneceu estatisticamente estável em
25 das 27 Unidades da Federação na
passagem do segundo trimestre para o
terceiro trimestre deste ano. Os dados
são da Pesquisa Nacional por Amostra
de
Domicílios
Contínua
(Pnad
Contínua). No terceiro trimestre de 2019
foi de 11,8%, ante 12,0% no segundo
trimestre.

Os
produtores
brasileiros
abateram 8,49 milhões de cabeças de
bovinos no terceiro trimestre de 2019,
um aumento de 7,0% em relação ao
segundo trimestre, segundo os resultados
das Pesquisas Trimestrais do Abate de
Animais, do Leite, do Couro e da
Produção de Ovos de Galinha, divulgada
pelo IBGE.

A indústria paulista fechou 3 mil
postos de trabalho em outubro, o
equivalente a uma variação de -0,25%
ante setembro, com ajuste sazonal. Os
dados foram divulgados pela pesquisa de
Nível de Emprego Industrial da
Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp). No acumulado do
ano, o saldo do emprego continua
negativo, com fechamento de 12,5 mil
vagas na indústria até outubro. Frente ao
mesmo período de 2018, a variação no
nível de emprego é de -0,60%.

Na comparação com o terceiro
trimestre de 2018, houve crescimento de
2,1%, o equivalente a 177,1 mil cabeças.
Mercado de Trabalho
O Indicador Antecedente de
Emprego (IAEmp) subiu 2,6 pontos na
passagem de outubro para novembro,
segundo a FGV. Em médias móveis
trimestrais, o indicador avançou 0,5
ponto.
A diferença salarial entre o que é
pago para um trabalhador do setor
público e para um profissional da
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entusiasmo
estrangeiros.

O Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central decidiu, por
unanimidade, reduzir a Selic de 5,00%
para 4,50% ao ano. Este é o quarto corte
da taxa no atual ciclo, após período de
16 meses de estabilidade.

entre

investidores

As
empresas
com
ações
negociadas na Bolsa brasileira lucraram
R$ 59,7 bilhões no terceiro trimestre
deste ano, segundo levantamento
efetuado pela Economatica. O valor
representa uma alta de 10,6% em relação
ao 3º trimestre do ano passado, quando o
ganho das empresas foi de R$ 54
bilhões.

A Caixa Econômica Federal
anunciou a redução nas taxas de juros
para o crédito imobiliário e o cheque
especial. Para o crédito imobiliário, a
taxa passa de TR + 6,75% para TR +
6,50% ao ano. A redução de 0,25 ponto
porcentual vale para os financiamentos
tanto pelo Sistema Financeiro de
Habitação (SFH) quanto pelo Sistema
Financeiro Imobiliário (SFI).

Segundo o Banco Central, o
endividamento das famílias brasileiras
com o sistema financeiro ficou em
44,8% em setembro, ante 44,7% em
agosto. Se forem descontadas as dívidas
imobiliárias, o endividamento ficou em
26,2% em setembro, ante 26,0% em
agosto.

Pelo feirão de negociação de
dívidas, segundo a CNC, 64,7% das
famílias brasileiras estavam endividadas
em outubro. Percentual de inadimplentes
é de 24,9%.

O saldo do estoque do crédito
ampliado caiu em outubro, devido à
valorização do real em relação ao dólar
no mês passado. A cotação do dólar
estava em R$ 4,16 no fim de setembro,
recuando para R$ 4,00 no fim de
outubro. O saldo do crédito ampliado ao
setor não financeiro caiu 0,6% em
outubro ante setembro, para R$ 9,983
trilhões. O montante equivale a 140,8%
do Produto Interno Bruto (PIB).

A Caixa Econômica Federal
pagará a partir do dia 20 de dezembro o
Fundo de Garantia no novo valor de
R$998,00.
O porcentual de famílias com
dívidas subiu de 64,7% em outubro para
65,1% em novembro. Também houve
elevação em relação a novembro de
2018, quando essa fatia de endividados
era de 60,3%. Por outro lado, a
proporção de famílias inadimplentes,
com dívidas ou contas em atraso,
diminuiu de 24,9% em outubro para
24,7% em novembro, interrompendo
uma sequência de quatro meses
consecutivos de avanços. No entanto, a
inadimplência ainda está em patamar
superior ao de novembro de 2018,
quando 22,9% das famílias tinham
contas em atraso. segundo a CNC.

O saldo de financiamentos do
BNDES para empresas recuou 1,5% em
outubro ante setembro, somando
R$396,286 bilhões. Em 12 meses, a
queda acumulada é de 10,5%.
O BNDES quer extinguir sua
carteira de participações acionárias em
três anos, zerando os quase R$ 120
bilhões
geridos
atualmente
pela
subsidiária BNDESPar.
Inflação
O IPCA registrou em novembro
uma alta de 0,51%, ante
0,10% em
outubro, o maior resultado para o mês
desde 2015, segundo o IBGE.

As
empresas
brasileiras
levantaram neste ano o maior volume de
recursos da década com ofertas de ações,
mas ainda não houve sinais deste
5

O IGP-DI registrou alta de 0,85%
em novembro, após um avanço de 0,55%
em outubro, segundo a FGV.

diferença de preços entre os dois
produtos, vigente desde o primeiro
governo Lula.

A mediana das projeções para o
IPCA de 2019 passou de uma alta de
3,52% para 3,84%, segundo o Relatório
Focus do Banco Central. Para 2020, as
projeções continuam apontando para
3,60%.

Setor Público
A inclusão de medidas a serem
seguidas pelos Estados aumentou para
R$ 855,7 bilhões a estimativa de
economia com a reforma da Previdência,
de acordo com a Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da
Economia. Essa foi a primeira estimativa
oficial depois da promulgação da
reforma, em novembro. A projeção de
economia para a União nos próximos
dez anos foi mantida em R$800,3
bilhões.

O salto de 8,09% no preço das
carnes pressionou a inflação ao
consumidor no mês de novembro, com
uma contribuição de 0,22% para a taxa
de 0,51% registrada pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), item de maior pressão
no mês.

O setor público consolidado
fechou as contas no azul em R$ 9,4
bilhões em outubro. Em setembro, havia
sido registrado um rombo de R$ 20,5
bilhões.

A inflação das carnes deverá
seguir pressionando o orçamento das
famílias até a virada de janeiro para
fevereiro, mas o movimento é pontual e
não muda o cenário mais geral da
dinâmica de preços, especialmente de
serviços e bens duráveis, que segue
oferecendo espaço para mais uma queda
na taxa básica de juros (Selic, hoje em
5,0% ao ano). A avaliação é do
coordenador do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) do Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Getúlio
Vargas (Ibre/FGV).

As
contas
do
Governo
registraram superávit de R$ 8,673
bilhões em outubro. Foi o primeiro saldo
positivo desde abril deste ano.
Os Ministérios da Defesa e da
Educação receberam a maior parte dos
R$ 14 bilhões desbloqueados pelo
Governo federal na semana passada. A
medida foi possível em razão da
arrecadação extra com o mega leilão de
petróleo, realizado na semana retrasada.

O IPC, que mede a inflação na
cidade de São Paulo, subiu 0,80% na
primeira quadrissemana de dezembro,
ganhando força em relação ao acréscimo
de 0,68% verificado no fechamento de
novembro, segundo dados publicados
pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe).

A dívida pública federal em
títulos, que inclui os débitos do Governo
no Brasil e no exterior, registrou queda
de 0,84% em outubro e atingiu R$ 4,120
trilhões, informou a Secretaria do
Tesouro Nacional. Em setembro, a
dívida somava R$ 4,155 trilhões. O
recuo da dívida pública em outubro está
relacionado ao alto volume de
vencimentos de títulos públicos.

A Petrobras anunciou reajuste
médio de 4% no preço do gás de cozinha
para venda em botijão de 13 quilos, mais
usado por clientes residenciais. A
companhia também aumentará o preço
para venda em grandes botijões ou a
granel em 0,6%, em média. Com os
ajustes, a empresa elimina de vez a

O Ministério da Economia
enviou ao Congresso Nacional uma
mensagem modificativa do orçamento de
2020, em que prevê o salário mínimo
6

ficará em R$ 1.031. O valor foi reduzido
em R$ 8 em relação ao orçamento já
enviado, porque houve reestimativa no
INPC, que passou de 4% para 3,5%.

cidades como Paris a grande maioria dos
transportes públicos não funcionava e os
poucos que circulavam estavam lotados.
O PIB dos Estados Unidos
cresceu à taxa anualizada de 2,1% no
terceiro trimestre, de acordo com
estimativa
do
Departamento
do
Comércio.

Setor Externo
A balança comercial brasileira
registrou superávit de US$ 3,428 bilhões
em novembro. O valor é 15,9% menor
do que o registrado em novembro do ano
passado, o mais baixo resultado para o
mês
em
quatro
anos.
No mês passado, as exportações
somaram US$ 17,596 bilhões, uma
queda de 16% ante novembro de 2018.
Já as importações chegaram a
US$14,169 bilhões, uma redução
também de 16% na mesma comparação.

O Governo Federal aumentou a
cota para compras em free shops
terrestres de US$ 300 para US$ 500. A
medida entra em vigor a partir de 1º de
janeiro de 2020 e se aplica aos viajantes
que voltam ao País por “via terrestre,
fluvial ou lacustre”. O principal impacto
é nos free shops de fronteira, como
aqueles que existem na divisa entre
Brasil e Paraguai.

A República de Angola antecipou
a quitação de todos os contratos de
financiamento vigentes com o Tesouro
Nacional e com o BNDES. De acordo
com nota divulgada pelo Ministério da
Economia, foram pagos US$ 589
milhões.

A
Organização
para
a
Cooperação
e
Desenvolvimento
Econômico (OCDE) reduziu a previsão
de crescimento da economia mundial
para 2020, passando a projetar
incremento de 2,9%, ante estimativa
anterior de alta de 3%. Para 2019, a
projeção de crescimento foi mantida em
2,9%. Entre as principais desacelerações
previstas para o ano de 2020, destaque
para os Estados Unidos (com alta do PIB
de 2,3% em 2019, recuando para 2% em
2020), China (6,2% em 2019 e 5,7% em
2020) e Japão (1% em 2019 e 0,6% em
2020).

Os países do Mercosul assinaram
uma série de acordos na cúpula de
chefes de Estado realizada em Bento
Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Entre
eles estão, por exemplo, acordo para
livre comércio no setor automotivo com
o Paraguai e ações para facilitar a vida
de quem vive na fronteira.
O presidente Donald Trump
anunciou que irá sobretaxar as
exportações de aço e alumínio do Brasil,
sob argumento de que temos uma
desvalorização do real com vistas a
aumentar a competitividade dos nossos
produtos exportados, principalmente
agrícolas.

Divulgada pelo Federal Reserve
(FED), a produção industrial americana
registrou queda de 0,8% na passagem de
setembro para outubro, na série ajustada
sazonalmente. Na leitura anterior, o
índice havia recuado 0,3%. Na
comparação interanual, isto é, com
outubro de 2018, houve retração de 1,4%
na série sem ajuste.

A França entrou no 8º dia de
greve contra a reforma da Previdência
anunciada pelo Governo do presidente
Emmanuel Macron. Os sindicatos
pediram a ampliação do movimento e
negaram a possibilidade de uma "trégua
de Natal". Na manhã desta quinta, em

O Brasil teve déficit em
transações correntes de US$ 7,874
bilhões em outubro, maior que o
estimado por analistas, na esteira de um
fraco resultado comercial no mês,
7

mostraram dados divulgados pelo Banco
Central. De janeiro a outubro, o déficit
em transações correntes alcançou
US$45,657 bilhões, crescimento de 41%
sobre rombo de igual período do ano
passado.
A exportação brasileira para a
China está concentrada em três produtos
básicos: soja, petróleo e ferro, que
respondem por 83% das vendas. O
Brasil compra da China itens
industrializados como plataformas de
petróleo, produtos manufaturados e
eletrônicos.
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Ernane Galvêas

4,15% em novembro ante igual período
do ano anterior, totalizando 322.595
toneladas, de acordo com dados
divulgados pela Associação Brasileira do
Papelão
Ondulado
(ABPO).
Na
comparação com outubro, porém, foi
apurada queda de 3,42%. O desempenho
representa o maior nível de expedição
para novembro desde 2005.

Lançado em Brasília, o Doing
Business Subnacional Brasil vai analisar
cinco indicadores para a melhoria do
ambiente de negócios em todas as
capitais do País. O projeto, coordenado
pela Secretaria-Geral da Presidência da
República, terá a Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) como parceira. O
objetivo é fazer um diagnóstico para que
o Governo Federal adote medidas para
desburocratizar marcos regulatórios e
atrair investimentos, alavancando o
desenvolvimento econômico de estados
e municípios.

A atividade econômica da
construção civil vai fechar o ano em alta
pela primeira vez, após cinco anos
consecutivos de queda. A perspectiva é
que o Produto Interno Bruto (PIB) do
setor cresça 2% neste ano.
Em outubro, as vendas de
imóveis novos na cidade de São Paulo
cresceram 23,2% na comparação
interanual. No ano, o crescimento
acumulado é de 62,6%. Os lançamentos,
recuaram 16,3% em relação a outubro do
ano anterior, mas acumulam alta de
68,6% no ano.

O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, firmou memorando de
entendimento entre a Secretaria de
Modernização do Estado da SecretariaGeral da Presidência da República e o
Banco Mundial para a realização dos
estudos.
“Somos o 138º país no ambiente
de negócios. E, para mudar essa posição,
temos que abraçar o capitalismo real,
sem inventar teorias econômicas,
olhando para os países que já têm êxito.
Essa visão de modernidade que o
presidente Bolsonaro está imprimindo,
com o ministro Paulo Guedes e a
dedicação do ministro Jorge Oliveira, vai
fazer o Brasil voltar a crescer. A CNC
não poderia se omitir nessa cruzada do
desenvolvimento”, afirmou Tadros.

O índice de atividade econômica
do Itaú Unibanco, apurado mensalmente,
subiu 0,7% em outubro na comparação
com setembro, na série com ajuste
sazonal. Na comparação com o décimo
mês de 2018, houve expansão de 1,8%.
A Suzano vendeu para a Klabin
14 mil hectares de florestas de eucalipto
em pé, na região sul do Estado de São
Paulo. O negócio foi avaliado em R$
400 milhões e o pagamento será
realizado proporcionalmente ao volume
de floresta colhido e ocorrerá entre os
anos de 2020 e 2026.

ATIVIDADES ECONÔMICAS
O
Índice
de
Confiança
Empresarial (ICE) subiu 1,0 ponto em
novembro ante outubro, para 95,4
pontos, segundo a FGV.

PIB e Investimentos
De acordo com o IBGE, o PIB
avançou 1,2% no terceiro trimestre na
comparação com o mesmo trimestre do
ano passado. O resultado equivale a uma

As vendas de papelão ondulado
utilizado em embalagens cresceram
-1-

alta de 0,6% em relação ao segundo
trimestre, puxado principalmente pelo
crescimento do consumo das famílias.

A produção nacional de veículos
automotores registrou uma retração de
11,0% na passagem de outubro para
novembro, na série com ajuste sazonal,
representando 227,6 mil veículos
produzidos. Com este resultado, que
ocorre após alta de 0,4% em outubro, a
produção acumula uma expansão de
0,8% em doze meses. Já em 2019, a alta
é de 2,3%.

Os dados das Contas Nacionais
relativos ao terceiro trimestre, levaram a
CNC à revisão de +1,0% para +1,2% da
expectativa em relação ao crescimento
do PIB em 2019. Para 2020, a projeção é
de um avanço de 2,2%.
A mineradora Vale pretende
investir US$ 5 bilhões em 2020 e em
2021. Segundo a companhia, nos dois
anos em questão, US$ 4,1 bilhões serão
destinados para investimentos correntes
e US$ 900 milhões em execução de
projetos. Para os anos subsequentes, a
empresa informou que irá investir, no
total, US$ 4,5 bilhões, em média.

Segundo estimativa da Abinee, a
receita das fabricantes de produtos
eletroeletrônicos vai fechar o ano em
R$254 bilhões, alta nominal de 5%.
O Índice de Confiança da
Construção (ICST) subiu 1,5 ponto em
novembro, para 89,0 pontos, atingindo
maior nível desde setembro de 2014
(89,9), segundo a FGV. Em médias
móveis trimestrais, o índice registrou
alta de 0,5 ponto, mantendo a tendência
ascendente iniciada em junho deste ano.

A economia brasileira registrou
crescimento de 0,1% no 3º trimestre, na
comparação com os 3 meses anteriores,
segundo dados do Monitor do PIB-FGV.
No mês de setembro, o indicador
avançou 0,3% ante agosto. Na
comparação com o mesmo trimestre de
2018 o PIB registrou alta de 0,9% entre
os meses de julho e setembro.

A Klabin pagou antecipadamente
financiamento que contratou junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) no valor
de R$ 2,4 bilhões. Segundo a
companhia, a operação serviu como
parte dos recursos para o Projeto Puma I,
com custo acima da média da companhia
e prazo médio de 31 meses.

Segundo o Ministério da
Infraestrutura, no acumulado de janeiro a
outubro, o investimento na construção e
na recuperação de rodovias atingiu o
patamar de R$ 5,4 bilhões, o mais baixo
investimento dos últimos seis anos.

Segundo pesquisa divulgada pela
Confederação Nacional da Indústria
(CNI), a utilização da capacidade
instalada
da
indústria
brasileira
aumentou em outubro e atingiu o maior
nível em quase 5 anos, sinalizando uma
redução do nível de ociosidade e
melhora no ritmo de recuperação do
setor.

Indústria
A Pesquisa Industrial Mensal,
divulgada pelo IBGE, registrou alta de
0,8% da produção industrial na
passagem de setembro para outubro, na
série com ajuste sazonal. Frente ao
mesmo mês de 2018 houve expansão de
1,0%. Com o resultado, a produção
industrial apresenta baixa de 1,4% no
acumulado em 12 meses e variação
estável na comparação com o mês
anterior. No ano de 2019, a produção é
1,1% menor em comparação com o
período janeiro-outubro de 2018.

Divulgado pela Confederação
Nacional das Indústrias (CNI), o Índice
de Confiança do Empresário Industrial
(ICEI) variou de 59,3 para 62,5 pontos
na passagem de outubro para novembro.
Na comparação com o mesmo período
de 2018, houve queda de 0,7 ponto.
2

O Grupo Gerdau começou do
zero o processo de formação de sua
equipe de analistas cientistas de dados
para ajudar a empresa se perpetuar. Há
dois anos, criou uma escola para formar
esses profissionais.

relação a outubro, chegando a 95,2
pontos. Na comparação com novembro
de 2018, a evolução chegou a 8,7%.
De acordo com projeções da
CNC, a Black Friday deste ano deverá
movimentar R$ 3,67 bilhões e alcançar o
maior faturamento em uma década. Se
confirmada a previsão, será um aumento
de aproximadamente 10,5% em relação a
2018 (R$ 3,32 bi) – Descontada a
inflação, o crescimento real das vendas
em comparação com o mesmo período
do ano passado deverá ser de 6,8%.

A Embraer anunciou durante a
feira aeronáutica Dubai Airshow 2019,
que recebeu mais seis pedidos firmes de
jatos. Um dos acordos é com a Air
Peace, maior companhia aérea da
Nigéria, para três jatos E195-E2. Outros
três pedidos foram de aeronaves E190,
pela CIAF Leasing, sediada no Egito. Os
novos pedidos somam US$ 374 milhões
(mais de R$ 1,5 bilhão).

O comércio deverá registrar um
aumento de 4,6% no volume de vendas
em 2019, segundo estimativa da CNC.
As projeções também são positivas para
2020. De acordo com a PMC de
setembro, o faturamento real dos dez
segmentos que compõem o chamado
comércio varejista ampliado apresentou
alta de 0,9% na comparação com o mês
anterior, já descontados os efeitos
sazonais.

Comércio
O volume de serviços prestados
subiu 0,8% em outubro ante setembro,
na série com ajuste sazonal, segundo os
dados da Pesquisa Mensal de Serviços.
No mês anterior, o resultado foi revisto
de uma alta de 1,2% para avanço de
1,5%. Na comparação com outubro do
ano anterior, houve alta de 2,7% em
outubro de 2019. A CNC manteve
expectativa de crescimento do setor para
2019 (+1,0%) e elevou de +1,7% para
+1,9% sua previsão para 2020.

Segundo dados do IBGE, o
comércio varejista brasileiro mostrou
fôlego em setembro. As vendas do
comércio varejista cresceram 0,7 % em
setembro, na comparação com o mês
anterior,
com
os
móveis
e
eletrodomésticos entre os principais
destaques de alta (+5,2%). Foi o quinto
resultado positivo consecutivo do setor
no ano, com ganho acumulado de 2,4%
no período. Trata-se também do melhor
resultado para meses de setembro desde
2009 (1,1%).

A confiança dos comerciantes
brasileiros atingiu em novembro o maior
nível em sete meses, conforme pesquisa
da Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O
Índice de Confiança do Empresário do
Comércio (Icec), apurado pela entidade,
subiu 0,5% na comparação com outubro,
atingindo 122,5 pontos, maior nível
desde abril passado. Em relação a
novembro de 2018, houve um
crescimento de 11,6%.

Agricultura
As vendas internas de máquinas
agrícolas e rodoviárias caíram 11,8% em
novembro ante igual mês do ano
passado, segundo a Anfavea. Foram 3,3
mil unidades vendidas no mês passado.
O resultado, se comparado a outubro,
mostra baixa de 21,7%. No acumulado
do ano, são 40,4 mil vendas, queda de

A intenção de gastos das famílias
brasileiras continuou em crescimento em
novembro. O índice de Intenção de
Consumo das Famílias (ICF) mensurado
pela CNC apresentou a quarta alta
seguida, com aumento de 1,3% em
3

6,8% em relação a igual período de
2018.

iniciativa privada aumentou nos últimos
32 anos. Entre 1986 e 2017, o salário
médio mensal do funcionalismo cresceu
23,5%, passando de R$ 3.400, em 1986,
para R$ 4.200, em 2017. Já os
rendimentos no setor privado se
mantiveram praticamente estáveis: de R$
2.500 para R$ 2.400. Os dados constam
na nova edição Atlas do Estado
Brasileiro.

A produção agrícola brasileira
deve bater novo recorde em 2020, de
acordo com as estimativas do segundo
prognóstico da safra, divulgado pelo
IBGE, que estima a colheita de 240,9
milhões de toneladas de grãos no ano de
2020. A safra estimada supera em 33,6
mil toneladas o resultado esperado para
2019.

Os dados divulgados pelo IBGE
sobre o Caged indicam abertura líquida
de 70,9 mil postos de trabalho formais
em outubro. O resultado, que ocorre
após criação líquida de 157,2 mil vagas
em setembro, é o sétimo saldo positivo
consecutivo e veio acima do registrado
no mesmo período de 2018 (57,7 mil
vagas). Todos os setores, com exceção
do agronegócio, apresentaram criação
líquida de vagas no mês passado, com
destaque para o comércio (44,0 mil
vagas).

A produção nacional de carne de
frango deve fechar 2019 com avanço de
2,3% no comparativo anual, para 13,15
milhões de toneladas, segundo a
Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA). As exportações de
proteína devem crescer 2,4%, para 4,2
milhões de toneladas. No acumulado de
janeiro a novembro, o País exportou
3,822 milhões de toneladas de frango,
alta de 2% e gerou receita de US$ 6,358
bilhões, 6,1% maior que o total
registrado no ano anterior.

A
taxa
de
desocupação
permaneceu estatisticamente estável em
25 das 27 Unidades da Federação na
passagem do segundo trimestre para o
terceiro trimestre deste ano. Os dados
são da Pesquisa Nacional por Amostra
de
Domicílios
Contínua
(Pnad
Contínua). No terceiro trimestre de 2019
foi de 11,8%, ante 12,0% no segundo
trimestre.

Os
produtores
brasileiros
abateram 8,49 milhões de cabeças de
bovinos no terceiro trimestre de 2019,
um aumento de 7,0% em relação ao
segundo trimestre, segundo os resultados
das Pesquisas Trimestrais do Abate de
Animais, do Leite, do Couro e da
Produção de Ovos de Galinha, divulgada
pelo IBGE.

A indústria paulista fechou 3 mil
postos de trabalho em outubro, o
equivalente a uma variação de -0,25%
ante setembro, com ajuste sazonal. Os
dados foram divulgados pela pesquisa de
Nível de Emprego Industrial da
Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp). No acumulado do
ano, o saldo do emprego continua
negativo, com fechamento de 12,5 mil
vagas na indústria até outubro. Frente ao
mesmo período de 2018, a variação no
nível de emprego é de -0,60%.

Na comparação com o terceiro
trimestre de 2018, houve crescimento de
2,1%, o equivalente a 177,1 mil cabeças.
Mercado de Trabalho
O Indicador Antecedente de
Emprego (IAEmp) subiu 2,6 pontos na
passagem de outubro para novembro,
segundo a FGV. Em médias móveis
trimestrais, o indicador avançou 0,5
ponto.
A diferença salarial entre o que é
pago para um trabalhador do setor
público e para um profissional da
4

Sistema Financeiro

entusiasmo
estrangeiros.

O Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central decidiu, por
unanimidade, reduzir a Selic de 5,00%
para 4,50% ao ano. Este é o quarto corte
da taxa no atual ciclo, após período de
16 meses de estabilidade.

entre

investidores

As
empresas
com
ações
negociadas na Bolsa brasileira lucraram
R$ 59,7 bilhões no terceiro trimestre
deste ano, segundo levantamento
efetuado pela Economatica. O valor
representa uma alta de 10,6% em relação
ao 3º trimestre do ano passado, quando o
ganho das empresas foi de R$ 54
bilhões.

A Caixa Econômica Federal
anunciou a redução nas taxas de juros
para o crédito imobiliário e o cheque
especial. Para o crédito imobiliário, a
taxa passa de TR + 6,75% para TR +
6,50% ao ano. A redução de 0,25 ponto
porcentual vale para os financiamentos
tanto pelo Sistema Financeiro de
Habitação (SFH) quanto pelo Sistema
Financeiro Imobiliário (SFI).

Segundo o Banco Central, o
endividamento das famílias brasileiras
com o sistema financeiro ficou em
44,8% em setembro, ante 44,7% em
agosto. Se forem descontadas as dívidas
imobiliárias, o endividamento ficou em
26,2% em setembro, ante 26,0% em
agosto.

Pelo feirão de negociação de
dívidas, segundo a CNC, 64,7% das
famílias brasileiras estavam endividadas
em outubro. Percentual de inadimplentes
é de 24,9%.

O saldo do estoque do crédito
ampliado caiu em outubro, devido à
valorização do real em relação ao dólar
no mês passado. A cotação do dólar
estava em R$ 4,16 no fim de setembro,
recuando para R$ 4,00 no fim de
outubro. O saldo do crédito ampliado ao
setor não financeiro caiu 0,6% em
outubro ante setembro, para R$ 9,983
trilhões. O montante equivale a 140,8%
do Produto Interno Bruto (PIB).

A Caixa Econômica Federal
pagará a partir do dia 20 de dezembro o
Fundo de Garantia no novo valor de
R$998,00.
O porcentual de famílias com
dívidas subiu de 64,7% em outubro para
65,1% em novembro. Também houve
elevação em relação a novembro de
2018, quando essa fatia de endividados
era de 60,3%. Por outro lado, a
proporção de famílias inadimplentes,
com dívidas ou contas em atraso,
diminuiu de 24,9% em outubro para
24,7% em novembro, interrompendo
uma sequência de quatro meses
consecutivos de avanços. No entanto, a
inadimplência ainda está em patamar
superior ao de novembro de 2018,
quando 22,9% das famílias tinham
contas em atraso. segundo a CNC.

O saldo de financiamentos do
BNDES para empresas recuou 1,5% em
outubro ante setembro, somando
R$396,286 bilhões. Em 12 meses, a
queda acumulada é de 10,5%.
O BNDES quer extinguir sua
carteira de participações acionárias em
três anos, zerando os quase R$ 120
bilhões
geridos
atualmente
pela
subsidiária BNDESPar.
Inflação
O IPCA registrou em novembro
uma alta de 0,51%, ante
0,10% em
outubro, o maior resultado para o mês
desde 2015, segundo o IBGE.

As
empresas
brasileiras
levantaram neste ano o maior volume de
recursos da década com ofertas de ações,
mas ainda não houve sinais deste
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O IGP-DI registrou alta de 0,85%
em novembro, após um avanço de 0,55%
em outubro, segundo a FGV.

diferença de preços entre os dois
produtos, vigente desde o primeiro
governo Lula.

A mediana das projeções para o
IPCA de 2019 passou de uma alta de
3,52% para 3,84%, segundo o Relatório
Focus do Banco Central. Para 2020, as
projeções continuam apontando para
3,60%.

Setor Público
A inclusão de medidas a serem
seguidas pelos Estados aumentou para
R$ 855,7 bilhões a estimativa de
economia com a reforma da Previdência,
de acordo com a Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da
Economia. Essa foi a primeira estimativa
oficial depois da promulgação da
reforma, em novembro. A projeção de
economia para a União nos próximos
dez anos foi mantida em R$800,3
bilhões.

O salto de 8,09% no preço das
carnes pressionou a inflação ao
consumidor no mês de novembro, com
uma contribuição de 0,22% para a taxa
de 0,51% registrada pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), item de maior pressão
no mês.

O setor público consolidado
fechou as contas no azul em R$ 9,4
bilhões em outubro. Em setembro, havia
sido registrado um rombo de R$ 20,5
bilhões.

A inflação das carnes deverá
seguir pressionando o orçamento das
famílias até a virada de janeiro para
fevereiro, mas o movimento é pontual e
não muda o cenário mais geral da
dinâmica de preços, especialmente de
serviços e bens duráveis, que segue
oferecendo espaço para mais uma queda
na taxa básica de juros (Selic, hoje em
5,0% ao ano). A avaliação é do
coordenador do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) do Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Getúlio
Vargas (Ibre/FGV).

As
contas
do
Governo
registraram superávit de R$ 8,673
bilhões em outubro. Foi o primeiro saldo
positivo desde abril deste ano.
Os Ministérios da Defesa e da
Educação receberam a maior parte dos
R$ 14 bilhões desbloqueados pelo
Governo federal na semana passada. A
medida foi possível em razão da
arrecadação extra com o mega leilão de
petróleo, realizado na semana retrasada.

O IPC, que mede a inflação na
cidade de São Paulo, subiu 0,80% na
primeira quadrissemana de dezembro,
ganhando força em relação ao acréscimo
de 0,68% verificado no fechamento de
novembro, segundo dados publicados
pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe).

A dívida pública federal em
títulos, que inclui os débitos do Governo
no Brasil e no exterior, registrou queda
de 0,84% em outubro e atingiu R$ 4,120
trilhões, informou a Secretaria do
Tesouro Nacional. Em setembro, a
dívida somava R$ 4,155 trilhões. O
recuo da dívida pública em outubro está
relacionado ao alto volume de
vencimentos de títulos públicos.

A Petrobras anunciou reajuste
médio de 4% no preço do gás de cozinha
para venda em botijão de 13 quilos, mais
usado por clientes residenciais. A
companhia também aumentará o preço
para venda em grandes botijões ou a
granel em 0,6%, em média. Com os
ajustes, a empresa elimina de vez a

O Ministério da Economia
enviou ao Congresso Nacional uma
mensagem modificativa do orçamento de
2020, em que prevê o salário mínimo
6

ficará em R$ 1.031. O valor foi reduzido
em R$ 8 em relação ao orçamento já
enviado, porque houve reestimativa no
INPC, que passou de 4% para 3,5%.

cidades como Paris a grande maioria dos
transportes públicos não funcionava e os
poucos que circulavam estavam lotados.
O PIB dos Estados Unidos
cresceu à taxa anualizada de 2,1% no
terceiro trimestre, de acordo com
estimativa
do
Departamento
do
Comércio.

Setor Externo
A balança comercial brasileira
registrou superávit de US$ 3,428 bilhões
em novembro. O valor é 15,9% menor
do que o registrado em novembro do ano
passado, o mais baixo resultado para o
mês
em
quatro
anos.
No mês passado, as exportações
somaram US$ 17,596 bilhões, uma
queda de 16% ante novembro de 2018.
Já as importações chegaram a
US$14,169 bilhões, uma redução
também de 16% na mesma comparação.

O Governo Federal aumentou a
cota para compras em free shops
terrestres de US$ 300 para US$ 500. A
medida entra em vigor a partir de 1º de
janeiro de 2020 e se aplica aos viajantes
que voltam ao País por “via terrestre,
fluvial ou lacustre”. O principal impacto
é nos free shops de fronteira, como
aqueles que existem na divisa entre
Brasil e Paraguai.

A República de Angola antecipou
a quitação de todos os contratos de
financiamento vigentes com o Tesouro
Nacional e com o BNDES. De acordo
com nota divulgada pelo Ministério da
Economia, foram pagos US$ 589
milhões.

A
Organização
para
a
Cooperação
e
Desenvolvimento
Econômico (OCDE) reduziu a previsão
de crescimento da economia mundial
para 2020, passando a projetar
incremento de 2,9%, ante estimativa
anterior de alta de 3%. Para 2019, a
projeção de crescimento foi mantida em
2,9%. Entre as principais desacelerações
previstas para o ano de 2020, destaque
para os Estados Unidos (com alta do PIB
de 2,3% em 2019, recuando para 2% em
2020), China (6,2% em 2019 e 5,7% em
2020) e Japão (1% em 2019 e 0,6% em
2020).

Os países do Mercosul assinaram
uma série de acordos na cúpula de
chefes de Estado realizada em Bento
Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Entre
eles estão, por exemplo, acordo para
livre comércio no setor automotivo com
o Paraguai e ações para facilitar a vida
de quem vive na fronteira.
O presidente Donald Trump
anunciou que irá sobretaxar as
exportações de aço e alumínio do Brasil,
sob argumento de que temos uma
desvalorização do real com vistas a
aumentar a competitividade dos nossos
produtos exportados, principalmente
agrícolas.

Divulgada pelo Federal Reserve
(FED), a produção industrial americana
registrou queda de 0,8% na passagem de
setembro para outubro, na série ajustada
sazonalmente. Na leitura anterior, o
índice havia recuado 0,3%. Na
comparação interanual, isto é, com
outubro de 2018, houve retração de 1,4%
na série sem ajuste.

A França entrou no 8º dia de
greve contra a reforma da Previdência
anunciada pelo Governo do presidente
Emmanuel Macron. Os sindicatos
pediram a ampliação do movimento e
negaram a possibilidade de uma "trégua
de Natal". Na manhã desta quinta, em

O Brasil teve déficit em
transações correntes de US$ 7,874
bilhões em outubro, maior que o
estimado por analistas, na esteira de um
fraco resultado comercial no mês,
7

mostraram dados divulgados pelo Banco
Central. De janeiro a outubro, o déficit
em transações correntes alcançou
US$45,657 bilhões, crescimento de 41%
sobre rombo de igual período do ano
passado.
A exportação brasileira para a
China está concentrada em três produtos
básicos: soja, petróleo e ferro, que
respondem por 83% das vendas. O
Brasil compra da China itens
industrializados como plataformas de
petróleo, produtos manufaturados e
eletrônicos.
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DOING BUSINESS BRASIL

Ernane Galvêas

4,15% em novembro ante igual período
do ano anterior, totalizando 322.595
toneladas, de acordo com dados
divulgados pela Associação Brasileira do
Papelão
Ondulado
(ABPO).
Na
comparação com outubro, porém, foi
apurada queda de 3,42%. O desempenho
representa o maior nível de expedição
para novembro desde 2005.

Lançado em Brasília, o Doing
Business Subnacional Brasil vai analisar
cinco indicadores para a melhoria do
ambiente de negócios em todas as
capitais do País. O projeto, coordenado
pela Secretaria-Geral da Presidência da
República, terá a Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) como parceira. O
objetivo é fazer um diagnóstico para que
o Governo Federal adote medidas para
desburocratizar marcos regulatórios e
atrair investimentos, alavancando o
desenvolvimento econômico de estados
e municípios.

A atividade econômica da
construção civil vai fechar o ano em alta
pela primeira vez, após cinco anos
consecutivos de queda. A perspectiva é
que o Produto Interno Bruto (PIB) do
setor cresça 2% neste ano.
Em outubro, as vendas de
imóveis novos na cidade de São Paulo
cresceram 23,2% na comparação
interanual. No ano, o crescimento
acumulado é de 62,6%. Os lançamentos,
recuaram 16,3% em relação a outubro do
ano anterior, mas acumulam alta de
68,6% no ano.

O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, firmou memorando de
entendimento entre a Secretaria de
Modernização do Estado da SecretariaGeral da Presidência da República e o
Banco Mundial para a realização dos
estudos.
“Somos o 138º país no ambiente
de negócios. E, para mudar essa posição,
temos que abraçar o capitalismo real,
sem inventar teorias econômicas,
olhando para os países que já têm êxito.
Essa visão de modernidade que o
presidente Bolsonaro está imprimindo,
com o ministro Paulo Guedes e a
dedicação do ministro Jorge Oliveira, vai
fazer o Brasil voltar a crescer. A CNC
não poderia se omitir nessa cruzada do
desenvolvimento”, afirmou Tadros.

O índice de atividade econômica
do Itaú Unibanco, apurado mensalmente,
subiu 0,7% em outubro na comparação
com setembro, na série com ajuste
sazonal. Na comparação com o décimo
mês de 2018, houve expansão de 1,8%.
A Suzano vendeu para a Klabin
14 mil hectares de florestas de eucalipto
em pé, na região sul do Estado de São
Paulo. O negócio foi avaliado em R$
400 milhões e o pagamento será
realizado proporcionalmente ao volume
de floresta colhido e ocorrerá entre os
anos de 2020 e 2026.

ATIVIDADES ECONÔMICAS
O
Índice
de
Confiança
Empresarial (ICE) subiu 1,0 ponto em
novembro ante outubro, para 95,4
pontos, segundo a FGV.

PIB e Investimentos
De acordo com o IBGE, o PIB
avançou 1,2% no terceiro trimestre na
comparação com o mesmo trimestre do
ano passado. O resultado equivale a uma

As vendas de papelão ondulado
utilizado em embalagens cresceram
-1-

alta de 0,6% em relação ao segundo
trimestre, puxado principalmente pelo
crescimento do consumo das famílias.

A produção nacional de veículos
automotores registrou uma retração de
11,0% na passagem de outubro para
novembro, na série com ajuste sazonal,
representando 227,6 mil veículos
produzidos. Com este resultado, que
ocorre após alta de 0,4% em outubro, a
produção acumula uma expansão de
0,8% em doze meses. Já em 2019, a alta
é de 2,3%.

Os dados das Contas Nacionais
relativos ao terceiro trimestre, levaram a
CNC à revisão de +1,0% para +1,2% da
expectativa em relação ao crescimento
do PIB em 2019. Para 2020, a projeção é
de um avanço de 2,2%.
A mineradora Vale pretende
investir US$ 5 bilhões em 2020 e em
2021. Segundo a companhia, nos dois
anos em questão, US$ 4,1 bilhões serão
destinados para investimentos correntes
e US$ 900 milhões em execução de
projetos. Para os anos subsequentes, a
empresa informou que irá investir, no
total, US$ 4,5 bilhões, em média.

Segundo estimativa da Abinee, a
receita das fabricantes de produtos
eletroeletrônicos vai fechar o ano em
R$254 bilhões, alta nominal de 5%.
O Índice de Confiança da
Construção (ICST) subiu 1,5 ponto em
novembro, para 89,0 pontos, atingindo
maior nível desde setembro de 2014
(89,9), segundo a FGV. Em médias
móveis trimestrais, o índice registrou
alta de 0,5 ponto, mantendo a tendência
ascendente iniciada em junho deste ano.

A economia brasileira registrou
crescimento de 0,1% no 3º trimestre, na
comparação com os 3 meses anteriores,
segundo dados do Monitor do PIB-FGV.
No mês de setembro, o indicador
avançou 0,3% ante agosto. Na
comparação com o mesmo trimestre de
2018 o PIB registrou alta de 0,9% entre
os meses de julho e setembro.

A Klabin pagou antecipadamente
financiamento que contratou junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) no valor
de R$ 2,4 bilhões. Segundo a
companhia, a operação serviu como
parte dos recursos para o Projeto Puma I,
com custo acima da média da companhia
e prazo médio de 31 meses.

Segundo o Ministério da
Infraestrutura, no acumulado de janeiro a
outubro, o investimento na construção e
na recuperação de rodovias atingiu o
patamar de R$ 5,4 bilhões, o mais baixo
investimento dos últimos seis anos.

Segundo pesquisa divulgada pela
Confederação Nacional da Indústria
(CNI), a utilização da capacidade
instalada
da
indústria
brasileira
aumentou em outubro e atingiu o maior
nível em quase 5 anos, sinalizando uma
redução do nível de ociosidade e
melhora no ritmo de recuperação do
setor.

Indústria
A Pesquisa Industrial Mensal,
divulgada pelo IBGE, registrou alta de
0,8% da produção industrial na
passagem de setembro para outubro, na
série com ajuste sazonal. Frente ao
mesmo mês de 2018 houve expansão de
1,0%. Com o resultado, a produção
industrial apresenta baixa de 1,4% no
acumulado em 12 meses e variação
estável na comparação com o mês
anterior. No ano de 2019, a produção é
1,1% menor em comparação com o
período janeiro-outubro de 2018.

Divulgado pela Confederação
Nacional das Indústrias (CNI), o Índice
de Confiança do Empresário Industrial
(ICEI) variou de 59,3 para 62,5 pontos
na passagem de outubro para novembro.
Na comparação com o mesmo período
de 2018, houve queda de 0,7 ponto.
2

O Grupo Gerdau começou do
zero o processo de formação de sua
equipe de analistas cientistas de dados
para ajudar a empresa se perpetuar. Há
dois anos, criou uma escola para formar
esses profissionais.

relação a outubro, chegando a 95,2
pontos. Na comparação com novembro
de 2018, a evolução chegou a 8,7%.
De acordo com projeções da
CNC, a Black Friday deste ano deverá
movimentar R$ 3,67 bilhões e alcançar o
maior faturamento em uma década. Se
confirmada a previsão, será um aumento
de aproximadamente 10,5% em relação a
2018 (R$ 3,32 bi) – Descontada a
inflação, o crescimento real das vendas
em comparação com o mesmo período
do ano passado deverá ser de 6,8%.

A Embraer anunciou durante a
feira aeronáutica Dubai Airshow 2019,
que recebeu mais seis pedidos firmes de
jatos. Um dos acordos é com a Air
Peace, maior companhia aérea da
Nigéria, para três jatos E195-E2. Outros
três pedidos foram de aeronaves E190,
pela CIAF Leasing, sediada no Egito. Os
novos pedidos somam US$ 374 milhões
(mais de R$ 1,5 bilhão).

O comércio deverá registrar um
aumento de 4,6% no volume de vendas
em 2019, segundo estimativa da CNC.
As projeções também são positivas para
2020. De acordo com a PMC de
setembro, o faturamento real dos dez
segmentos que compõem o chamado
comércio varejista ampliado apresentou
alta de 0,9% na comparação com o mês
anterior, já descontados os efeitos
sazonais.

Comércio
O volume de serviços prestados
subiu 0,8% em outubro ante setembro,
na série com ajuste sazonal, segundo os
dados da Pesquisa Mensal de Serviços.
No mês anterior, o resultado foi revisto
de uma alta de 1,2% para avanço de
1,5%. Na comparação com outubro do
ano anterior, houve alta de 2,7% em
outubro de 2019. A CNC manteve
expectativa de crescimento do setor para
2019 (+1,0%) e elevou de +1,7% para
+1,9% sua previsão para 2020.

Segundo dados do IBGE, o
comércio varejista brasileiro mostrou
fôlego em setembro. As vendas do
comércio varejista cresceram 0,7 % em
setembro, na comparação com o mês
anterior,
com
os
móveis
e
eletrodomésticos entre os principais
destaques de alta (+5,2%). Foi o quinto
resultado positivo consecutivo do setor
no ano, com ganho acumulado de 2,4%
no período. Trata-se também do melhor
resultado para meses de setembro desde
2009 (1,1%).

A confiança dos comerciantes
brasileiros atingiu em novembro o maior
nível em sete meses, conforme pesquisa
da Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O
Índice de Confiança do Empresário do
Comércio (Icec), apurado pela entidade,
subiu 0,5% na comparação com outubro,
atingindo 122,5 pontos, maior nível
desde abril passado. Em relação a
novembro de 2018, houve um
crescimento de 11,6%.

Agricultura
As vendas internas de máquinas
agrícolas e rodoviárias caíram 11,8% em
novembro ante igual mês do ano
passado, segundo a Anfavea. Foram 3,3
mil unidades vendidas no mês passado.
O resultado, se comparado a outubro,
mostra baixa de 21,7%. No acumulado
do ano, são 40,4 mil vendas, queda de

A intenção de gastos das famílias
brasileiras continuou em crescimento em
novembro. O índice de Intenção de
Consumo das Famílias (ICF) mensurado
pela CNC apresentou a quarta alta
seguida, com aumento de 1,3% em
3

6,8% em relação a igual período de
2018.

iniciativa privada aumentou nos últimos
32 anos. Entre 1986 e 2017, o salário
médio mensal do funcionalismo cresceu
23,5%, passando de R$ 3.400, em 1986,
para R$ 4.200, em 2017. Já os
rendimentos no setor privado se
mantiveram praticamente estáveis: de R$
2.500 para R$ 2.400. Os dados constam
na nova edição Atlas do Estado
Brasileiro.

A produção agrícola brasileira
deve bater novo recorde em 2020, de
acordo com as estimativas do segundo
prognóstico da safra, divulgado pelo
IBGE, que estima a colheita de 240,9
milhões de toneladas de grãos no ano de
2020. A safra estimada supera em 33,6
mil toneladas o resultado esperado para
2019.

Os dados divulgados pelo IBGE
sobre o Caged indicam abertura líquida
de 70,9 mil postos de trabalho formais
em outubro. O resultado, que ocorre
após criação líquida de 157,2 mil vagas
em setembro, é o sétimo saldo positivo
consecutivo e veio acima do registrado
no mesmo período de 2018 (57,7 mil
vagas). Todos os setores, com exceção
do agronegócio, apresentaram criação
líquida de vagas no mês passado, com
destaque para o comércio (44,0 mil
vagas).

A produção nacional de carne de
frango deve fechar 2019 com avanço de
2,3% no comparativo anual, para 13,15
milhões de toneladas, segundo a
Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA). As exportações de
proteína devem crescer 2,4%, para 4,2
milhões de toneladas. No acumulado de
janeiro a novembro, o País exportou
3,822 milhões de toneladas de frango,
alta de 2% e gerou receita de US$ 6,358
bilhões, 6,1% maior que o total
registrado no ano anterior.

A
taxa
de
desocupação
permaneceu estatisticamente estável em
25 das 27 Unidades da Federação na
passagem do segundo trimestre para o
terceiro trimestre deste ano. Os dados
são da Pesquisa Nacional por Amostra
de
Domicílios
Contínua
(Pnad
Contínua). No terceiro trimestre de 2019
foi de 11,8%, ante 12,0% no segundo
trimestre.

Os
produtores
brasileiros
abateram 8,49 milhões de cabeças de
bovinos no terceiro trimestre de 2019,
um aumento de 7,0% em relação ao
segundo trimestre, segundo os resultados
das Pesquisas Trimestrais do Abate de
Animais, do Leite, do Couro e da
Produção de Ovos de Galinha, divulgada
pelo IBGE.

A indústria paulista fechou 3 mil
postos de trabalho em outubro, o
equivalente a uma variação de -0,25%
ante setembro, com ajuste sazonal. Os
dados foram divulgados pela pesquisa de
Nível de Emprego Industrial da
Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp). No acumulado do
ano, o saldo do emprego continua
negativo, com fechamento de 12,5 mil
vagas na indústria até outubro. Frente ao
mesmo período de 2018, a variação no
nível de emprego é de -0,60%.

Na comparação com o terceiro
trimestre de 2018, houve crescimento de
2,1%, o equivalente a 177,1 mil cabeças.
Mercado de Trabalho
O Indicador Antecedente de
Emprego (IAEmp) subiu 2,6 pontos na
passagem de outubro para novembro,
segundo a FGV. Em médias móveis
trimestrais, o indicador avançou 0,5
ponto.
A diferença salarial entre o que é
pago para um trabalhador do setor
público e para um profissional da
4

Sistema Financeiro

entusiasmo
estrangeiros.

O Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central decidiu, por
unanimidade, reduzir a Selic de 5,00%
para 4,50% ao ano. Este é o quarto corte
da taxa no atual ciclo, após período de
16 meses de estabilidade.

entre

investidores

As
empresas
com
ações
negociadas na Bolsa brasileira lucraram
R$ 59,7 bilhões no terceiro trimestre
deste ano, segundo levantamento
efetuado pela Economatica. O valor
representa uma alta de 10,6% em relação
ao 3º trimestre do ano passado, quando o
ganho das empresas foi de R$ 54
bilhões.

A Caixa Econômica Federal
anunciou a redução nas taxas de juros
para o crédito imobiliário e o cheque
especial. Para o crédito imobiliário, a
taxa passa de TR + 6,75% para TR +
6,50% ao ano. A redução de 0,25 ponto
porcentual vale para os financiamentos
tanto pelo Sistema Financeiro de
Habitação (SFH) quanto pelo Sistema
Financeiro Imobiliário (SFI).

Segundo o Banco Central, o
endividamento das famílias brasileiras
com o sistema financeiro ficou em
44,8% em setembro, ante 44,7% em
agosto. Se forem descontadas as dívidas
imobiliárias, o endividamento ficou em
26,2% em setembro, ante 26,0% em
agosto.

Pelo feirão de negociação de
dívidas, segundo a CNC, 64,7% das
famílias brasileiras estavam endividadas
em outubro. Percentual de inadimplentes
é de 24,9%.

O saldo do estoque do crédito
ampliado caiu em outubro, devido à
valorização do real em relação ao dólar
no mês passado. A cotação do dólar
estava em R$ 4,16 no fim de setembro,
recuando para R$ 4,00 no fim de
outubro. O saldo do crédito ampliado ao
setor não financeiro caiu 0,6% em
outubro ante setembro, para R$ 9,983
trilhões. O montante equivale a 140,8%
do Produto Interno Bruto (PIB).

A Caixa Econômica Federal
pagará a partir do dia 20 de dezembro o
Fundo de Garantia no novo valor de
R$998,00.
O porcentual de famílias com
dívidas subiu de 64,7% em outubro para
65,1% em novembro. Também houve
elevação em relação a novembro de
2018, quando essa fatia de endividados
era de 60,3%. Por outro lado, a
proporção de famílias inadimplentes,
com dívidas ou contas em atraso,
diminuiu de 24,9% em outubro para
24,7% em novembro, interrompendo
uma sequência de quatro meses
consecutivos de avanços. No entanto, a
inadimplência ainda está em patamar
superior ao de novembro de 2018,
quando 22,9% das famílias tinham
contas em atraso. segundo a CNC.

O saldo de financiamentos do
BNDES para empresas recuou 1,5% em
outubro ante setembro, somando
R$396,286 bilhões. Em 12 meses, a
queda acumulada é de 10,5%.
O BNDES quer extinguir sua
carteira de participações acionárias em
três anos, zerando os quase R$ 120
bilhões
geridos
atualmente
pela
subsidiária BNDESPar.
Inflação
O IPCA registrou em novembro
uma alta de 0,51%, ante
0,10% em
outubro, o maior resultado para o mês
desde 2015, segundo o IBGE.

As
empresas
brasileiras
levantaram neste ano o maior volume de
recursos da década com ofertas de ações,
mas ainda não houve sinais deste
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O IGP-DI registrou alta de 0,85%
em novembro, após um avanço de 0,55%
em outubro, segundo a FGV.

diferença de preços entre os dois
produtos, vigente desde o primeiro
governo Lula.

A mediana das projeções para o
IPCA de 2019 passou de uma alta de
3,52% para 3,84%, segundo o Relatório
Focus do Banco Central. Para 2020, as
projeções continuam apontando para
3,60%.

Setor Público
A inclusão de medidas a serem
seguidas pelos Estados aumentou para
R$ 855,7 bilhões a estimativa de
economia com a reforma da Previdência,
de acordo com a Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da
Economia. Essa foi a primeira estimativa
oficial depois da promulgação da
reforma, em novembro. A projeção de
economia para a União nos próximos
dez anos foi mantida em R$800,3
bilhões.

O salto de 8,09% no preço das
carnes pressionou a inflação ao
consumidor no mês de novembro, com
uma contribuição de 0,22% para a taxa
de 0,51% registrada pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), item de maior pressão
no mês.

O setor público consolidado
fechou as contas no azul em R$ 9,4
bilhões em outubro. Em setembro, havia
sido registrado um rombo de R$ 20,5
bilhões.

A inflação das carnes deverá
seguir pressionando o orçamento das
famílias até a virada de janeiro para
fevereiro, mas o movimento é pontual e
não muda o cenário mais geral da
dinâmica de preços, especialmente de
serviços e bens duráveis, que segue
oferecendo espaço para mais uma queda
na taxa básica de juros (Selic, hoje em
5,0% ao ano). A avaliação é do
coordenador do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) do Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Getúlio
Vargas (Ibre/FGV).

As
contas
do
Governo
registraram superávit de R$ 8,673
bilhões em outubro. Foi o primeiro saldo
positivo desde abril deste ano.
Os Ministérios da Defesa e da
Educação receberam a maior parte dos
R$ 14 bilhões desbloqueados pelo
Governo federal na semana passada. A
medida foi possível em razão da
arrecadação extra com o mega leilão de
petróleo, realizado na semana retrasada.

O IPC, que mede a inflação na
cidade de São Paulo, subiu 0,80% na
primeira quadrissemana de dezembro,
ganhando força em relação ao acréscimo
de 0,68% verificado no fechamento de
novembro, segundo dados publicados
pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe).

A dívida pública federal em
títulos, que inclui os débitos do Governo
no Brasil e no exterior, registrou queda
de 0,84% em outubro e atingiu R$ 4,120
trilhões, informou a Secretaria do
Tesouro Nacional. Em setembro, a
dívida somava R$ 4,155 trilhões. O
recuo da dívida pública em outubro está
relacionado ao alto volume de
vencimentos de títulos públicos.

A Petrobras anunciou reajuste
médio de 4% no preço do gás de cozinha
para venda em botijão de 13 quilos, mais
usado por clientes residenciais. A
companhia também aumentará o preço
para venda em grandes botijões ou a
granel em 0,6%, em média. Com os
ajustes, a empresa elimina de vez a

O Ministério da Economia
enviou ao Congresso Nacional uma
mensagem modificativa do orçamento de
2020, em que prevê o salário mínimo
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ficará em R$ 1.031. O valor foi reduzido
em R$ 8 em relação ao orçamento já
enviado, porque houve reestimativa no
INPC, que passou de 4% para 3,5%.

cidades como Paris a grande maioria dos
transportes públicos não funcionava e os
poucos que circulavam estavam lotados.
O PIB dos Estados Unidos
cresceu à taxa anualizada de 2,1% no
terceiro trimestre, de acordo com
estimativa
do
Departamento
do
Comércio.

Setor Externo
A balança comercial brasileira
registrou superávit de US$ 3,428 bilhões
em novembro. O valor é 15,9% menor
do que o registrado em novembro do ano
passado, o mais baixo resultado para o
mês
em
quatro
anos.
No mês passado, as exportações
somaram US$ 17,596 bilhões, uma
queda de 16% ante novembro de 2018.
Já as importações chegaram a
US$14,169 bilhões, uma redução
também de 16% na mesma comparação.

O Governo Federal aumentou a
cota para compras em free shops
terrestres de US$ 300 para US$ 500. A
medida entra em vigor a partir de 1º de
janeiro de 2020 e se aplica aos viajantes
que voltam ao País por “via terrestre,
fluvial ou lacustre”. O principal impacto
é nos free shops de fronteira, como
aqueles que existem na divisa entre
Brasil e Paraguai.

A República de Angola antecipou
a quitação de todos os contratos de
financiamento vigentes com o Tesouro
Nacional e com o BNDES. De acordo
com nota divulgada pelo Ministério da
Economia, foram pagos US$ 589
milhões.

A
Organização
para
a
Cooperação
e
Desenvolvimento
Econômico (OCDE) reduziu a previsão
de crescimento da economia mundial
para 2020, passando a projetar
incremento de 2,9%, ante estimativa
anterior de alta de 3%. Para 2019, a
projeção de crescimento foi mantida em
2,9%. Entre as principais desacelerações
previstas para o ano de 2020, destaque
para os Estados Unidos (com alta do PIB
de 2,3% em 2019, recuando para 2% em
2020), China (6,2% em 2019 e 5,7% em
2020) e Japão (1% em 2019 e 0,6% em
2020).

Os países do Mercosul assinaram
uma série de acordos na cúpula de
chefes de Estado realizada em Bento
Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Entre
eles estão, por exemplo, acordo para
livre comércio no setor automotivo com
o Paraguai e ações para facilitar a vida
de quem vive na fronteira.
O presidente Donald Trump
anunciou que irá sobretaxar as
exportações de aço e alumínio do Brasil,
sob argumento de que temos uma
desvalorização do real com vistas a
aumentar a competitividade dos nossos
produtos exportados, principalmente
agrícolas.

Divulgada pelo Federal Reserve
(FED), a produção industrial americana
registrou queda de 0,8% na passagem de
setembro para outubro, na série ajustada
sazonalmente. Na leitura anterior, o
índice havia recuado 0,3%. Na
comparação interanual, isto é, com
outubro de 2018, houve retração de 1,4%
na série sem ajuste.

A França entrou no 8º dia de
greve contra a reforma da Previdência
anunciada pelo Governo do presidente
Emmanuel Macron. Os sindicatos
pediram a ampliação do movimento e
negaram a possibilidade de uma "trégua
de Natal". Na manhã desta quinta, em

O Brasil teve déficit em
transações correntes de US$ 7,874
bilhões em outubro, maior que o
estimado por analistas, na esteira de um
fraco resultado comercial no mês,
7

mostraram dados divulgados pelo Banco
Central. De janeiro a outubro, o déficit
em transações correntes alcançou
US$45,657 bilhões, crescimento de 41%
sobre rombo de igual período do ano
passado.
A exportação brasileira para a
China está concentrada em três produtos
básicos: soja, petróleo e ferro, que
respondem por 83% das vendas. O
Brasil compra da China itens
industrializados como plataformas de
petróleo, produtos manufaturados e
eletrônicos.
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Ernane Galvêas

4,15% em novembro ante igual período
do ano anterior, totalizando 322.595
toneladas, de acordo com dados
divulgados pela Associação Brasileira do
Papelão
Ondulado
(ABPO).
Na
comparação com outubro, porém, foi
apurada queda de 3,42%. O desempenho
representa o maior nível de expedição
para novembro desde 2005.

Lançado em Brasília, o Doing
Business Subnacional Brasil vai analisar
cinco indicadores para a melhoria do
ambiente de negócios em todas as
capitais do País. O projeto, coordenado
pela Secretaria-Geral da Presidência da
República, terá a Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) como parceira. O
objetivo é fazer um diagnóstico para que
o Governo Federal adote medidas para
desburocratizar marcos regulatórios e
atrair investimentos, alavancando o
desenvolvimento econômico de estados
e municípios.

A atividade econômica da
construção civil vai fechar o ano em alta
pela primeira vez, após cinco anos
consecutivos de queda. A perspectiva é
que o Produto Interno Bruto (PIB) do
setor cresça 2% neste ano.
Em outubro, as vendas de
imóveis novos na cidade de São Paulo
cresceram 23,2% na comparação
interanual. No ano, o crescimento
acumulado é de 62,6%. Os lançamentos,
recuaram 16,3% em relação a outubro do
ano anterior, mas acumulam alta de
68,6% no ano.

O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, firmou memorando de
entendimento entre a Secretaria de
Modernização do Estado da SecretariaGeral da Presidência da República e o
Banco Mundial para a realização dos
estudos.
“Somos o 138º país no ambiente
de negócios. E, para mudar essa posição,
temos que abraçar o capitalismo real,
sem inventar teorias econômicas,
olhando para os países que já têm êxito.
Essa visão de modernidade que o
presidente Bolsonaro está imprimindo,
com o ministro Paulo Guedes e a
dedicação do ministro Jorge Oliveira, vai
fazer o Brasil voltar a crescer. A CNC
não poderia se omitir nessa cruzada do
desenvolvimento”, afirmou Tadros.

O índice de atividade econômica
do Itaú Unibanco, apurado mensalmente,
subiu 0,7% em outubro na comparação
com setembro, na série com ajuste
sazonal. Na comparação com o décimo
mês de 2018, houve expansão de 1,8%.
A Suzano vendeu para a Klabin
14 mil hectares de florestas de eucalipto
em pé, na região sul do Estado de São
Paulo. O negócio foi avaliado em R$
400 milhões e o pagamento será
realizado proporcionalmente ao volume
de floresta colhido e ocorrerá entre os
anos de 2020 e 2026.

ATIVIDADES ECONÔMICAS
O
Índice
de
Confiança
Empresarial (ICE) subiu 1,0 ponto em
novembro ante outubro, para 95,4
pontos, segundo a FGV.

PIB e Investimentos
De acordo com o IBGE, o PIB
avançou 1,2% no terceiro trimestre na
comparação com o mesmo trimestre do
ano passado. O resultado equivale a uma

As vendas de papelão ondulado
utilizado em embalagens cresceram
-1-

alta de 0,6% em relação ao segundo
trimestre, puxado principalmente pelo
crescimento do consumo das famílias.

A produção nacional de veículos
automotores registrou uma retração de
11,0% na passagem de outubro para
novembro, na série com ajuste sazonal,
representando 227,6 mil veículos
produzidos. Com este resultado, que
ocorre após alta de 0,4% em outubro, a
produção acumula uma expansão de
0,8% em doze meses. Já em 2019, a alta
é de 2,3%.

Os dados das Contas Nacionais
relativos ao terceiro trimestre, levaram a
CNC à revisão de +1,0% para +1,2% da
expectativa em relação ao crescimento
do PIB em 2019. Para 2020, a projeção é
de um avanço de 2,2%.
A mineradora Vale pretende
investir US$ 5 bilhões em 2020 e em
2021. Segundo a companhia, nos dois
anos em questão, US$ 4,1 bilhões serão
destinados para investimentos correntes
e US$ 900 milhões em execução de
projetos. Para os anos subsequentes, a
empresa informou que irá investir, no
total, US$ 4,5 bilhões, em média.

Segundo estimativa da Abinee, a
receita das fabricantes de produtos
eletroeletrônicos vai fechar o ano em
R$254 bilhões, alta nominal de 5%.
O Índice de Confiança da
Construção (ICST) subiu 1,5 ponto em
novembro, para 89,0 pontos, atingindo
maior nível desde setembro de 2014
(89,9), segundo a FGV. Em médias
móveis trimestrais, o índice registrou
alta de 0,5 ponto, mantendo a tendência
ascendente iniciada em junho deste ano.

A economia brasileira registrou
crescimento de 0,1% no 3º trimestre, na
comparação com os 3 meses anteriores,
segundo dados do Monitor do PIB-FGV.
No mês de setembro, o indicador
avançou 0,3% ante agosto. Na
comparação com o mesmo trimestre de
2018 o PIB registrou alta de 0,9% entre
os meses de julho e setembro.

A Klabin pagou antecipadamente
financiamento que contratou junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) no valor
de R$ 2,4 bilhões. Segundo a
companhia, a operação serviu como
parte dos recursos para o Projeto Puma I,
com custo acima da média da companhia
e prazo médio de 31 meses.

Segundo o Ministério da
Infraestrutura, no acumulado de janeiro a
outubro, o investimento na construção e
na recuperação de rodovias atingiu o
patamar de R$ 5,4 bilhões, o mais baixo
investimento dos últimos seis anos.

Segundo pesquisa divulgada pela
Confederação Nacional da Indústria
(CNI), a utilização da capacidade
instalada
da
indústria
brasileira
aumentou em outubro e atingiu o maior
nível em quase 5 anos, sinalizando uma
redução do nível de ociosidade e
melhora no ritmo de recuperação do
setor.

Indústria
A Pesquisa Industrial Mensal,
divulgada pelo IBGE, registrou alta de
0,8% da produção industrial na
passagem de setembro para outubro, na
série com ajuste sazonal. Frente ao
mesmo mês de 2018 houve expansão de
1,0%. Com o resultado, a produção
industrial apresenta baixa de 1,4% no
acumulado em 12 meses e variação
estável na comparação com o mês
anterior. No ano de 2019, a produção é
1,1% menor em comparação com o
período janeiro-outubro de 2018.

Divulgado pela Confederação
Nacional das Indústrias (CNI), o Índice
de Confiança do Empresário Industrial
(ICEI) variou de 59,3 para 62,5 pontos
na passagem de outubro para novembro.
Na comparação com o mesmo período
de 2018, houve queda de 0,7 ponto.
2

O Grupo Gerdau começou do
zero o processo de formação de sua
equipe de analistas cientistas de dados
para ajudar a empresa se perpetuar. Há
dois anos, criou uma escola para formar
esses profissionais.

relação a outubro, chegando a 95,2
pontos. Na comparação com novembro
de 2018, a evolução chegou a 8,7%.
De acordo com projeções da
CNC, a Black Friday deste ano deverá
movimentar R$ 3,67 bilhões e alcançar o
maior faturamento em uma década. Se
confirmada a previsão, será um aumento
de aproximadamente 10,5% em relação a
2018 (R$ 3,32 bi) – Descontada a
inflação, o crescimento real das vendas
em comparação com o mesmo período
do ano passado deverá ser de 6,8%.

A Embraer anunciou durante a
feira aeronáutica Dubai Airshow 2019,
que recebeu mais seis pedidos firmes de
jatos. Um dos acordos é com a Air
Peace, maior companhia aérea da
Nigéria, para três jatos E195-E2. Outros
três pedidos foram de aeronaves E190,
pela CIAF Leasing, sediada no Egito. Os
novos pedidos somam US$ 374 milhões
(mais de R$ 1,5 bilhão).

O comércio deverá registrar um
aumento de 4,6% no volume de vendas
em 2019, segundo estimativa da CNC.
As projeções também são positivas para
2020. De acordo com a PMC de
setembro, o faturamento real dos dez
segmentos que compõem o chamado
comércio varejista ampliado apresentou
alta de 0,9% na comparação com o mês
anterior, já descontados os efeitos
sazonais.

Comércio
O volume de serviços prestados
subiu 0,8% em outubro ante setembro,
na série com ajuste sazonal, segundo os
dados da Pesquisa Mensal de Serviços.
No mês anterior, o resultado foi revisto
de uma alta de 1,2% para avanço de
1,5%. Na comparação com outubro do
ano anterior, houve alta de 2,7% em
outubro de 2019. A CNC manteve
expectativa de crescimento do setor para
2019 (+1,0%) e elevou de +1,7% para
+1,9% sua previsão para 2020.

Segundo dados do IBGE, o
comércio varejista brasileiro mostrou
fôlego em setembro. As vendas do
comércio varejista cresceram 0,7 % em
setembro, na comparação com o mês
anterior,
com
os
móveis
e
eletrodomésticos entre os principais
destaques de alta (+5,2%). Foi o quinto
resultado positivo consecutivo do setor
no ano, com ganho acumulado de 2,4%
no período. Trata-se também do melhor
resultado para meses de setembro desde
2009 (1,1%).

A confiança dos comerciantes
brasileiros atingiu em novembro o maior
nível em sete meses, conforme pesquisa
da Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O
Índice de Confiança do Empresário do
Comércio (Icec), apurado pela entidade,
subiu 0,5% na comparação com outubro,
atingindo 122,5 pontos, maior nível
desde abril passado. Em relação a
novembro de 2018, houve um
crescimento de 11,6%.

Agricultura
As vendas internas de máquinas
agrícolas e rodoviárias caíram 11,8% em
novembro ante igual mês do ano
passado, segundo a Anfavea. Foram 3,3
mil unidades vendidas no mês passado.
O resultado, se comparado a outubro,
mostra baixa de 21,7%. No acumulado
do ano, são 40,4 mil vendas, queda de

A intenção de gastos das famílias
brasileiras continuou em crescimento em
novembro. O índice de Intenção de
Consumo das Famílias (ICF) mensurado
pela CNC apresentou a quarta alta
seguida, com aumento de 1,3% em
3

6,8% em relação a igual período de
2018.

iniciativa privada aumentou nos últimos
32 anos. Entre 1986 e 2017, o salário
médio mensal do funcionalismo cresceu
23,5%, passando de R$ 3.400, em 1986,
para R$ 4.200, em 2017. Já os
rendimentos no setor privado se
mantiveram praticamente estáveis: de R$
2.500 para R$ 2.400. Os dados constam
na nova edição Atlas do Estado
Brasileiro.

A produção agrícola brasileira
deve bater novo recorde em 2020, de
acordo com as estimativas do segundo
prognóstico da safra, divulgado pelo
IBGE, que estima a colheita de 240,9
milhões de toneladas de grãos no ano de
2020. A safra estimada supera em 33,6
mil toneladas o resultado esperado para
2019.

Os dados divulgados pelo IBGE
sobre o Caged indicam abertura líquida
de 70,9 mil postos de trabalho formais
em outubro. O resultado, que ocorre
após criação líquida de 157,2 mil vagas
em setembro, é o sétimo saldo positivo
consecutivo e veio acima do registrado
no mesmo período de 2018 (57,7 mil
vagas). Todos os setores, com exceção
do agronegócio, apresentaram criação
líquida de vagas no mês passado, com
destaque para o comércio (44,0 mil
vagas).

A produção nacional de carne de
frango deve fechar 2019 com avanço de
2,3% no comparativo anual, para 13,15
milhões de toneladas, segundo a
Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA). As exportações de
proteína devem crescer 2,4%, para 4,2
milhões de toneladas. No acumulado de
janeiro a novembro, o País exportou
3,822 milhões de toneladas de frango,
alta de 2% e gerou receita de US$ 6,358
bilhões, 6,1% maior que o total
registrado no ano anterior.

A
taxa
de
desocupação
permaneceu estatisticamente estável em
25 das 27 Unidades da Federação na
passagem do segundo trimestre para o
terceiro trimestre deste ano. Os dados
são da Pesquisa Nacional por Amostra
de
Domicílios
Contínua
(Pnad
Contínua). No terceiro trimestre de 2019
foi de 11,8%, ante 12,0% no segundo
trimestre.

Os
produtores
brasileiros
abateram 8,49 milhões de cabeças de
bovinos no terceiro trimestre de 2019,
um aumento de 7,0% em relação ao
segundo trimestre, segundo os resultados
das Pesquisas Trimestrais do Abate de
Animais, do Leite, do Couro e da
Produção de Ovos de Galinha, divulgada
pelo IBGE.

A indústria paulista fechou 3 mil
postos de trabalho em outubro, o
equivalente a uma variação de -0,25%
ante setembro, com ajuste sazonal. Os
dados foram divulgados pela pesquisa de
Nível de Emprego Industrial da
Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp). No acumulado do
ano, o saldo do emprego continua
negativo, com fechamento de 12,5 mil
vagas na indústria até outubro. Frente ao
mesmo período de 2018, a variação no
nível de emprego é de -0,60%.

Na comparação com o terceiro
trimestre de 2018, houve crescimento de
2,1%, o equivalente a 177,1 mil cabeças.
Mercado de Trabalho
O Indicador Antecedente de
Emprego (IAEmp) subiu 2,6 pontos na
passagem de outubro para novembro,
segundo a FGV. Em médias móveis
trimestrais, o indicador avançou 0,5
ponto.
A diferença salarial entre o que é
pago para um trabalhador do setor
público e para um profissional da
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entusiasmo
estrangeiros.

O Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central decidiu, por
unanimidade, reduzir a Selic de 5,00%
para 4,50% ao ano. Este é o quarto corte
da taxa no atual ciclo, após período de
16 meses de estabilidade.

entre

investidores

As
empresas
com
ações
negociadas na Bolsa brasileira lucraram
R$ 59,7 bilhões no terceiro trimestre
deste ano, segundo levantamento
efetuado pela Economatica. O valor
representa uma alta de 10,6% em relação
ao 3º trimestre do ano passado, quando o
ganho das empresas foi de R$ 54
bilhões.

A Caixa Econômica Federal
anunciou a redução nas taxas de juros
para o crédito imobiliário e o cheque
especial. Para o crédito imobiliário, a
taxa passa de TR + 6,75% para TR +
6,50% ao ano. A redução de 0,25 ponto
porcentual vale para os financiamentos
tanto pelo Sistema Financeiro de
Habitação (SFH) quanto pelo Sistema
Financeiro Imobiliário (SFI).

Segundo o Banco Central, o
endividamento das famílias brasileiras
com o sistema financeiro ficou em
44,8% em setembro, ante 44,7% em
agosto. Se forem descontadas as dívidas
imobiliárias, o endividamento ficou em
26,2% em setembro, ante 26,0% em
agosto.

Pelo feirão de negociação de
dívidas, segundo a CNC, 64,7% das
famílias brasileiras estavam endividadas
em outubro. Percentual de inadimplentes
é de 24,9%.

O saldo do estoque do crédito
ampliado caiu em outubro, devido à
valorização do real em relação ao dólar
no mês passado. A cotação do dólar
estava em R$ 4,16 no fim de setembro,
recuando para R$ 4,00 no fim de
outubro. O saldo do crédito ampliado ao
setor não financeiro caiu 0,6% em
outubro ante setembro, para R$ 9,983
trilhões. O montante equivale a 140,8%
do Produto Interno Bruto (PIB).

A Caixa Econômica Federal
pagará a partir do dia 20 de dezembro o
Fundo de Garantia no novo valor de
R$998,00.
O porcentual de famílias com
dívidas subiu de 64,7% em outubro para
65,1% em novembro. Também houve
elevação em relação a novembro de
2018, quando essa fatia de endividados
era de 60,3%. Por outro lado, a
proporção de famílias inadimplentes,
com dívidas ou contas em atraso,
diminuiu de 24,9% em outubro para
24,7% em novembro, interrompendo
uma sequência de quatro meses
consecutivos de avanços. No entanto, a
inadimplência ainda está em patamar
superior ao de novembro de 2018,
quando 22,9% das famílias tinham
contas em atraso. segundo a CNC.

O saldo de financiamentos do
BNDES para empresas recuou 1,5% em
outubro ante setembro, somando
R$396,286 bilhões. Em 12 meses, a
queda acumulada é de 10,5%.
O BNDES quer extinguir sua
carteira de participações acionárias em
três anos, zerando os quase R$ 120
bilhões
geridos
atualmente
pela
subsidiária BNDESPar.
Inflação
O IPCA registrou em novembro
uma alta de 0,51%, ante
0,10% em
outubro, o maior resultado para o mês
desde 2015, segundo o IBGE.

As
empresas
brasileiras
levantaram neste ano o maior volume de
recursos da década com ofertas de ações,
mas ainda não houve sinais deste
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O IGP-DI registrou alta de 0,85%
em novembro, após um avanço de 0,55%
em outubro, segundo a FGV.

diferença de preços entre os dois
produtos, vigente desde o primeiro
governo Lula.

A mediana das projeções para o
IPCA de 2019 passou de uma alta de
3,52% para 3,84%, segundo o Relatório
Focus do Banco Central. Para 2020, as
projeções continuam apontando para
3,60%.

Setor Público
A inclusão de medidas a serem
seguidas pelos Estados aumentou para
R$ 855,7 bilhões a estimativa de
economia com a reforma da Previdência,
de acordo com a Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da
Economia. Essa foi a primeira estimativa
oficial depois da promulgação da
reforma, em novembro. A projeção de
economia para a União nos próximos
dez anos foi mantida em R$800,3
bilhões.

O salto de 8,09% no preço das
carnes pressionou a inflação ao
consumidor no mês de novembro, com
uma contribuição de 0,22% para a taxa
de 0,51% registrada pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), item de maior pressão
no mês.

O setor público consolidado
fechou as contas no azul em R$ 9,4
bilhões em outubro. Em setembro, havia
sido registrado um rombo de R$ 20,5
bilhões.

A inflação das carnes deverá
seguir pressionando o orçamento das
famílias até a virada de janeiro para
fevereiro, mas o movimento é pontual e
não muda o cenário mais geral da
dinâmica de preços, especialmente de
serviços e bens duráveis, que segue
oferecendo espaço para mais uma queda
na taxa básica de juros (Selic, hoje em
5,0% ao ano). A avaliação é do
coordenador do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) do Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Getúlio
Vargas (Ibre/FGV).

As
contas
do
Governo
registraram superávit de R$ 8,673
bilhões em outubro. Foi o primeiro saldo
positivo desde abril deste ano.
Os Ministérios da Defesa e da
Educação receberam a maior parte dos
R$ 14 bilhões desbloqueados pelo
Governo federal na semana passada. A
medida foi possível em razão da
arrecadação extra com o mega leilão de
petróleo, realizado na semana retrasada.

O IPC, que mede a inflação na
cidade de São Paulo, subiu 0,80% na
primeira quadrissemana de dezembro,
ganhando força em relação ao acréscimo
de 0,68% verificado no fechamento de
novembro, segundo dados publicados
pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe).

A dívida pública federal em
títulos, que inclui os débitos do Governo
no Brasil e no exterior, registrou queda
de 0,84% em outubro e atingiu R$ 4,120
trilhões, informou a Secretaria do
Tesouro Nacional. Em setembro, a
dívida somava R$ 4,155 trilhões. O
recuo da dívida pública em outubro está
relacionado ao alto volume de
vencimentos de títulos públicos.

A Petrobras anunciou reajuste
médio de 4% no preço do gás de cozinha
para venda em botijão de 13 quilos, mais
usado por clientes residenciais. A
companhia também aumentará o preço
para venda em grandes botijões ou a
granel em 0,6%, em média. Com os
ajustes, a empresa elimina de vez a

O Ministério da Economia
enviou ao Congresso Nacional uma
mensagem modificativa do orçamento de
2020, em que prevê o salário mínimo
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ficará em R$ 1.031. O valor foi reduzido
em R$ 8 em relação ao orçamento já
enviado, porque houve reestimativa no
INPC, que passou de 4% para 3,5%.

cidades como Paris a grande maioria dos
transportes públicos não funcionava e os
poucos que circulavam estavam lotados.
O PIB dos Estados Unidos
cresceu à taxa anualizada de 2,1% no
terceiro trimestre, de acordo com
estimativa
do
Departamento
do
Comércio.

Setor Externo
A balança comercial brasileira
registrou superávit de US$ 3,428 bilhões
em novembro. O valor é 15,9% menor
do que o registrado em novembro do ano
passado, o mais baixo resultado para o
mês
em
quatro
anos.
No mês passado, as exportações
somaram US$ 17,596 bilhões, uma
queda de 16% ante novembro de 2018.
Já as importações chegaram a
US$14,169 bilhões, uma redução
também de 16% na mesma comparação.

O Governo Federal aumentou a
cota para compras em free shops
terrestres de US$ 300 para US$ 500. A
medida entra em vigor a partir de 1º de
janeiro de 2020 e se aplica aos viajantes
que voltam ao País por “via terrestre,
fluvial ou lacustre”. O principal impacto
é nos free shops de fronteira, como
aqueles que existem na divisa entre
Brasil e Paraguai.

A República de Angola antecipou
a quitação de todos os contratos de
financiamento vigentes com o Tesouro
Nacional e com o BNDES. De acordo
com nota divulgada pelo Ministério da
Economia, foram pagos US$ 589
milhões.

A
Organização
para
a
Cooperação
e
Desenvolvimento
Econômico (OCDE) reduziu a previsão
de crescimento da economia mundial
para 2020, passando a projetar
incremento de 2,9%, ante estimativa
anterior de alta de 3%. Para 2019, a
projeção de crescimento foi mantida em
2,9%. Entre as principais desacelerações
previstas para o ano de 2020, destaque
para os Estados Unidos (com alta do PIB
de 2,3% em 2019, recuando para 2% em
2020), China (6,2% em 2019 e 5,7% em
2020) e Japão (1% em 2019 e 0,6% em
2020).

Os países do Mercosul assinaram
uma série de acordos na cúpula de
chefes de Estado realizada em Bento
Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Entre
eles estão, por exemplo, acordo para
livre comércio no setor automotivo com
o Paraguai e ações para facilitar a vida
de quem vive na fronteira.
O presidente Donald Trump
anunciou que irá sobretaxar as
exportações de aço e alumínio do Brasil,
sob argumento de que temos uma
desvalorização do real com vistas a
aumentar a competitividade dos nossos
produtos exportados, principalmente
agrícolas.

Divulgada pelo Federal Reserve
(FED), a produção industrial americana
registrou queda de 0,8% na passagem de
setembro para outubro, na série ajustada
sazonalmente. Na leitura anterior, o
índice havia recuado 0,3%. Na
comparação interanual, isto é, com
outubro de 2018, houve retração de 1,4%
na série sem ajuste.

A França entrou no 8º dia de
greve contra a reforma da Previdência
anunciada pelo Governo do presidente
Emmanuel Macron. Os sindicatos
pediram a ampliação do movimento e
negaram a possibilidade de uma "trégua
de Natal". Na manhã desta quinta, em

O Brasil teve déficit em
transações correntes de US$ 7,874
bilhões em outubro, maior que o
estimado por analistas, na esteira de um
fraco resultado comercial no mês,
7

mostraram dados divulgados pelo Banco
Central. De janeiro a outubro, o déficit
em transações correntes alcançou
US$45,657 bilhões, crescimento de 41%
sobre rombo de igual período do ano
passado.
A exportação brasileira para a
China está concentrada em três produtos
básicos: soja, petróleo e ferro, que
respondem por 83% das vendas. O
Brasil compra da China itens
industrializados como plataformas de
petróleo, produtos manufaturados e
eletrônicos.
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DOING BUSINESS BRASIL

Ernane Galvêas

4,15% em novembro ante igual período
do ano anterior, totalizando 322.595
toneladas, de acordo com dados
divulgados pela Associação Brasileira do
Papelão
Ondulado
(ABPO).
Na
comparação com outubro, porém, foi
apurada queda de 3,42%. O desempenho
representa o maior nível de expedição
para novembro desde 2005.

Lançado em Brasília, o Doing
Business Subnacional Brasil vai analisar
cinco indicadores para a melhoria do
ambiente de negócios em todas as
capitais do País. O projeto, coordenado
pela Secretaria-Geral da Presidência da
República, terá a Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) como parceira. O
objetivo é fazer um diagnóstico para que
o Governo Federal adote medidas para
desburocratizar marcos regulatórios e
atrair investimentos, alavancando o
desenvolvimento econômico de estados
e municípios.

A atividade econômica da
construção civil vai fechar o ano em alta
pela primeira vez, após cinco anos
consecutivos de queda. A perspectiva é
que o Produto Interno Bruto (PIB) do
setor cresça 2% neste ano.
Em outubro, as vendas de
imóveis novos na cidade de São Paulo
cresceram 23,2% na comparação
interanual. No ano, o crescimento
acumulado é de 62,6%. Os lançamentos,
recuaram 16,3% em relação a outubro do
ano anterior, mas acumulam alta de
68,6% no ano.

O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, firmou memorando de
entendimento entre a Secretaria de
Modernização do Estado da SecretariaGeral da Presidência da República e o
Banco Mundial para a realização dos
estudos.
“Somos o 138º país no ambiente
de negócios. E, para mudar essa posição,
temos que abraçar o capitalismo real,
sem inventar teorias econômicas,
olhando para os países que já têm êxito.
Essa visão de modernidade que o
presidente Bolsonaro está imprimindo,
com o ministro Paulo Guedes e a
dedicação do ministro Jorge Oliveira, vai
fazer o Brasil voltar a crescer. A CNC
não poderia se omitir nessa cruzada do
desenvolvimento”, afirmou Tadros.

O índice de atividade econômica
do Itaú Unibanco, apurado mensalmente,
subiu 0,7% em outubro na comparação
com setembro, na série com ajuste
sazonal. Na comparação com o décimo
mês de 2018, houve expansão de 1,8%.
A Suzano vendeu para a Klabin
14 mil hectares de florestas de eucalipto
em pé, na região sul do Estado de São
Paulo. O negócio foi avaliado em R$
400 milhões e o pagamento será
realizado proporcionalmente ao volume
de floresta colhido e ocorrerá entre os
anos de 2020 e 2026.

ATIVIDADES ECONÔMICAS
O
Índice
de
Confiança
Empresarial (ICE) subiu 1,0 ponto em
novembro ante outubro, para 95,4
pontos, segundo a FGV.

PIB e Investimentos
De acordo com o IBGE, o PIB
avançou 1,2% no terceiro trimestre na
comparação com o mesmo trimestre do
ano passado. O resultado equivale a uma

As vendas de papelão ondulado
utilizado em embalagens cresceram
-1-

alta de 0,6% em relação ao segundo
trimestre, puxado principalmente pelo
crescimento do consumo das famílias.

A produção nacional de veículos
automotores registrou uma retração de
11,0% na passagem de outubro para
novembro, na série com ajuste sazonal,
representando 227,6 mil veículos
produzidos. Com este resultado, que
ocorre após alta de 0,4% em outubro, a
produção acumula uma expansão de
0,8% em doze meses. Já em 2019, a alta
é de 2,3%.

Os dados das Contas Nacionais
relativos ao terceiro trimestre, levaram a
CNC à revisão de +1,0% para +1,2% da
expectativa em relação ao crescimento
do PIB em 2019. Para 2020, a projeção é
de um avanço de 2,2%.
A mineradora Vale pretende
investir US$ 5 bilhões em 2020 e em
2021. Segundo a companhia, nos dois
anos em questão, US$ 4,1 bilhões serão
destinados para investimentos correntes
e US$ 900 milhões em execução de
projetos. Para os anos subsequentes, a
empresa informou que irá investir, no
total, US$ 4,5 bilhões, em média.

Segundo estimativa da Abinee, a
receita das fabricantes de produtos
eletroeletrônicos vai fechar o ano em
R$254 bilhões, alta nominal de 5%.
O Índice de Confiança da
Construção (ICST) subiu 1,5 ponto em
novembro, para 89,0 pontos, atingindo
maior nível desde setembro de 2014
(89,9), segundo a FGV. Em médias
móveis trimestrais, o índice registrou
alta de 0,5 ponto, mantendo a tendência
ascendente iniciada em junho deste ano.

A economia brasileira registrou
crescimento de 0,1% no 3º trimestre, na
comparação com os 3 meses anteriores,
segundo dados do Monitor do PIB-FGV.
No mês de setembro, o indicador
avançou 0,3% ante agosto. Na
comparação com o mesmo trimestre de
2018 o PIB registrou alta de 0,9% entre
os meses de julho e setembro.

A Klabin pagou antecipadamente
financiamento que contratou junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) no valor
de R$ 2,4 bilhões. Segundo a
companhia, a operação serviu como
parte dos recursos para o Projeto Puma I,
com custo acima da média da companhia
e prazo médio de 31 meses.

Segundo o Ministério da
Infraestrutura, no acumulado de janeiro a
outubro, o investimento na construção e
na recuperação de rodovias atingiu o
patamar de R$ 5,4 bilhões, o mais baixo
investimento dos últimos seis anos.

Segundo pesquisa divulgada pela
Confederação Nacional da Indústria
(CNI), a utilização da capacidade
instalada
da
indústria
brasileira
aumentou em outubro e atingiu o maior
nível em quase 5 anos, sinalizando uma
redução do nível de ociosidade e
melhora no ritmo de recuperação do
setor.

Indústria
A Pesquisa Industrial Mensal,
divulgada pelo IBGE, registrou alta de
0,8% da produção industrial na
passagem de setembro para outubro, na
série com ajuste sazonal. Frente ao
mesmo mês de 2018 houve expansão de
1,0%. Com o resultado, a produção
industrial apresenta baixa de 1,4% no
acumulado em 12 meses e variação
estável na comparação com o mês
anterior. No ano de 2019, a produção é
1,1% menor em comparação com o
período janeiro-outubro de 2018.

Divulgado pela Confederação
Nacional das Indústrias (CNI), o Índice
de Confiança do Empresário Industrial
(ICEI) variou de 59,3 para 62,5 pontos
na passagem de outubro para novembro.
Na comparação com o mesmo período
de 2018, houve queda de 0,7 ponto.
2

O Grupo Gerdau começou do
zero o processo de formação de sua
equipe de analistas cientistas de dados
para ajudar a empresa se perpetuar. Há
dois anos, criou uma escola para formar
esses profissionais.

relação a outubro, chegando a 95,2
pontos. Na comparação com novembro
de 2018, a evolução chegou a 8,7%.
De acordo com projeções da
CNC, a Black Friday deste ano deverá
movimentar R$ 3,67 bilhões e alcançar o
maior faturamento em uma década. Se
confirmada a previsão, será um aumento
de aproximadamente 10,5% em relação a
2018 (R$ 3,32 bi) – Descontada a
inflação, o crescimento real das vendas
em comparação com o mesmo período
do ano passado deverá ser de 6,8%.

A Embraer anunciou durante a
feira aeronáutica Dubai Airshow 2019,
que recebeu mais seis pedidos firmes de
jatos. Um dos acordos é com a Air
Peace, maior companhia aérea da
Nigéria, para três jatos E195-E2. Outros
três pedidos foram de aeronaves E190,
pela CIAF Leasing, sediada no Egito. Os
novos pedidos somam US$ 374 milhões
(mais de R$ 1,5 bilhão).

O comércio deverá registrar um
aumento de 4,6% no volume de vendas
em 2019, segundo estimativa da CNC.
As projeções também são positivas para
2020. De acordo com a PMC de
setembro, o faturamento real dos dez
segmentos que compõem o chamado
comércio varejista ampliado apresentou
alta de 0,9% na comparação com o mês
anterior, já descontados os efeitos
sazonais.

Comércio
O volume de serviços prestados
subiu 0,8% em outubro ante setembro,
na série com ajuste sazonal, segundo os
dados da Pesquisa Mensal de Serviços.
No mês anterior, o resultado foi revisto
de uma alta de 1,2% para avanço de
1,5%. Na comparação com outubro do
ano anterior, houve alta de 2,7% em
outubro de 2019. A CNC manteve
expectativa de crescimento do setor para
2019 (+1,0%) e elevou de +1,7% para
+1,9% sua previsão para 2020.

Segundo dados do IBGE, o
comércio varejista brasileiro mostrou
fôlego em setembro. As vendas do
comércio varejista cresceram 0,7 % em
setembro, na comparação com o mês
anterior,
com
os
móveis
e
eletrodomésticos entre os principais
destaques de alta (+5,2%). Foi o quinto
resultado positivo consecutivo do setor
no ano, com ganho acumulado de 2,4%
no período. Trata-se também do melhor
resultado para meses de setembro desde
2009 (1,1%).

A confiança dos comerciantes
brasileiros atingiu em novembro o maior
nível em sete meses, conforme pesquisa
da Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O
Índice de Confiança do Empresário do
Comércio (Icec), apurado pela entidade,
subiu 0,5% na comparação com outubro,
atingindo 122,5 pontos, maior nível
desde abril passado. Em relação a
novembro de 2018, houve um
crescimento de 11,6%.

Agricultura
As vendas internas de máquinas
agrícolas e rodoviárias caíram 11,8% em
novembro ante igual mês do ano
passado, segundo a Anfavea. Foram 3,3
mil unidades vendidas no mês passado.
O resultado, se comparado a outubro,
mostra baixa de 21,7%. No acumulado
do ano, são 40,4 mil vendas, queda de

A intenção de gastos das famílias
brasileiras continuou em crescimento em
novembro. O índice de Intenção de
Consumo das Famílias (ICF) mensurado
pela CNC apresentou a quarta alta
seguida, com aumento de 1,3% em
3

6,8% em relação a igual período de
2018.

iniciativa privada aumentou nos últimos
32 anos. Entre 1986 e 2017, o salário
médio mensal do funcionalismo cresceu
23,5%, passando de R$ 3.400, em 1986,
para R$ 4.200, em 2017. Já os
rendimentos no setor privado se
mantiveram praticamente estáveis: de R$
2.500 para R$ 2.400. Os dados constam
na nova edição Atlas do Estado
Brasileiro.

A produção agrícola brasileira
deve bater novo recorde em 2020, de
acordo com as estimativas do segundo
prognóstico da safra, divulgado pelo
IBGE, que estima a colheita de 240,9
milhões de toneladas de grãos no ano de
2020. A safra estimada supera em 33,6
mil toneladas o resultado esperado para
2019.

Os dados divulgados pelo IBGE
sobre o Caged indicam abertura líquida
de 70,9 mil postos de trabalho formais
em outubro. O resultado, que ocorre
após criação líquida de 157,2 mil vagas
em setembro, é o sétimo saldo positivo
consecutivo e veio acima do registrado
no mesmo período de 2018 (57,7 mil
vagas). Todos os setores, com exceção
do agronegócio, apresentaram criação
líquida de vagas no mês passado, com
destaque para o comércio (44,0 mil
vagas).

A produção nacional de carne de
frango deve fechar 2019 com avanço de
2,3% no comparativo anual, para 13,15
milhões de toneladas, segundo a
Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA). As exportações de
proteína devem crescer 2,4%, para 4,2
milhões de toneladas. No acumulado de
janeiro a novembro, o País exportou
3,822 milhões de toneladas de frango,
alta de 2% e gerou receita de US$ 6,358
bilhões, 6,1% maior que o total
registrado no ano anterior.

A
taxa
de
desocupação
permaneceu estatisticamente estável em
25 das 27 Unidades da Federação na
passagem do segundo trimestre para o
terceiro trimestre deste ano. Os dados
são da Pesquisa Nacional por Amostra
de
Domicílios
Contínua
(Pnad
Contínua). No terceiro trimestre de 2019
foi de 11,8%, ante 12,0% no segundo
trimestre.

Os
produtores
brasileiros
abateram 8,49 milhões de cabeças de
bovinos no terceiro trimestre de 2019,
um aumento de 7,0% em relação ao
segundo trimestre, segundo os resultados
das Pesquisas Trimestrais do Abate de
Animais, do Leite, do Couro e da
Produção de Ovos de Galinha, divulgada
pelo IBGE.

A indústria paulista fechou 3 mil
postos de trabalho em outubro, o
equivalente a uma variação de -0,25%
ante setembro, com ajuste sazonal. Os
dados foram divulgados pela pesquisa de
Nível de Emprego Industrial da
Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp). No acumulado do
ano, o saldo do emprego continua
negativo, com fechamento de 12,5 mil
vagas na indústria até outubro. Frente ao
mesmo período de 2018, a variação no
nível de emprego é de -0,60%.

Na comparação com o terceiro
trimestre de 2018, houve crescimento de
2,1%, o equivalente a 177,1 mil cabeças.
Mercado de Trabalho
O Indicador Antecedente de
Emprego (IAEmp) subiu 2,6 pontos na
passagem de outubro para novembro,
segundo a FGV. Em médias móveis
trimestrais, o indicador avançou 0,5
ponto.
A diferença salarial entre o que é
pago para um trabalhador do setor
público e para um profissional da
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entusiasmo
estrangeiros.

O Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central decidiu, por
unanimidade, reduzir a Selic de 5,00%
para 4,50% ao ano. Este é o quarto corte
da taxa no atual ciclo, após período de
16 meses de estabilidade.

entre

investidores

As
empresas
com
ações
negociadas na Bolsa brasileira lucraram
R$ 59,7 bilhões no terceiro trimestre
deste ano, segundo levantamento
efetuado pela Economatica. O valor
representa uma alta de 10,6% em relação
ao 3º trimestre do ano passado, quando o
ganho das empresas foi de R$ 54
bilhões.

A Caixa Econômica Federal
anunciou a redução nas taxas de juros
para o crédito imobiliário e o cheque
especial. Para o crédito imobiliário, a
taxa passa de TR + 6,75% para TR +
6,50% ao ano. A redução de 0,25 ponto
porcentual vale para os financiamentos
tanto pelo Sistema Financeiro de
Habitação (SFH) quanto pelo Sistema
Financeiro Imobiliário (SFI).

Segundo o Banco Central, o
endividamento das famílias brasileiras
com o sistema financeiro ficou em
44,8% em setembro, ante 44,7% em
agosto. Se forem descontadas as dívidas
imobiliárias, o endividamento ficou em
26,2% em setembro, ante 26,0% em
agosto.

Pelo feirão de negociação de
dívidas, segundo a CNC, 64,7% das
famílias brasileiras estavam endividadas
em outubro. Percentual de inadimplentes
é de 24,9%.

O saldo do estoque do crédito
ampliado caiu em outubro, devido à
valorização do real em relação ao dólar
no mês passado. A cotação do dólar
estava em R$ 4,16 no fim de setembro,
recuando para R$ 4,00 no fim de
outubro. O saldo do crédito ampliado ao
setor não financeiro caiu 0,6% em
outubro ante setembro, para R$ 9,983
trilhões. O montante equivale a 140,8%
do Produto Interno Bruto (PIB).

A Caixa Econômica Federal
pagará a partir do dia 20 de dezembro o
Fundo de Garantia no novo valor de
R$998,00.
O porcentual de famílias com
dívidas subiu de 64,7% em outubro para
65,1% em novembro. Também houve
elevação em relação a novembro de
2018, quando essa fatia de endividados
era de 60,3%. Por outro lado, a
proporção de famílias inadimplentes,
com dívidas ou contas em atraso,
diminuiu de 24,9% em outubro para
24,7% em novembro, interrompendo
uma sequência de quatro meses
consecutivos de avanços. No entanto, a
inadimplência ainda está em patamar
superior ao de novembro de 2018,
quando 22,9% das famílias tinham
contas em atraso. segundo a CNC.

O saldo de financiamentos do
BNDES para empresas recuou 1,5% em
outubro ante setembro, somando
R$396,286 bilhões. Em 12 meses, a
queda acumulada é de 10,5%.
O BNDES quer extinguir sua
carteira de participações acionárias em
três anos, zerando os quase R$ 120
bilhões
geridos
atualmente
pela
subsidiária BNDESPar.
Inflação
O IPCA registrou em novembro
uma alta de 0,51%, ante
0,10% em
outubro, o maior resultado para o mês
desde 2015, segundo o IBGE.

As
empresas
brasileiras
levantaram neste ano o maior volume de
recursos da década com ofertas de ações,
mas ainda não houve sinais deste
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O IGP-DI registrou alta de 0,85%
em novembro, após um avanço de 0,55%
em outubro, segundo a FGV.

diferença de preços entre os dois
produtos, vigente desde o primeiro
governo Lula.

A mediana das projeções para o
IPCA de 2019 passou de uma alta de
3,52% para 3,84%, segundo o Relatório
Focus do Banco Central. Para 2020, as
projeções continuam apontando para
3,60%.

Setor Público
A inclusão de medidas a serem
seguidas pelos Estados aumentou para
R$ 855,7 bilhões a estimativa de
economia com a reforma da Previdência,
de acordo com a Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da
Economia. Essa foi a primeira estimativa
oficial depois da promulgação da
reforma, em novembro. A projeção de
economia para a União nos próximos
dez anos foi mantida em R$800,3
bilhões.

O salto de 8,09% no preço das
carnes pressionou a inflação ao
consumidor no mês de novembro, com
uma contribuição de 0,22% para a taxa
de 0,51% registrada pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), item de maior pressão
no mês.

O setor público consolidado
fechou as contas no azul em R$ 9,4
bilhões em outubro. Em setembro, havia
sido registrado um rombo de R$ 20,5
bilhões.

A inflação das carnes deverá
seguir pressionando o orçamento das
famílias até a virada de janeiro para
fevereiro, mas o movimento é pontual e
não muda o cenário mais geral da
dinâmica de preços, especialmente de
serviços e bens duráveis, que segue
oferecendo espaço para mais uma queda
na taxa básica de juros (Selic, hoje em
5,0% ao ano). A avaliação é do
coordenador do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) do Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Getúlio
Vargas (Ibre/FGV).

As
contas
do
Governo
registraram superávit de R$ 8,673
bilhões em outubro. Foi o primeiro saldo
positivo desde abril deste ano.
Os Ministérios da Defesa e da
Educação receberam a maior parte dos
R$ 14 bilhões desbloqueados pelo
Governo federal na semana passada. A
medida foi possível em razão da
arrecadação extra com o mega leilão de
petróleo, realizado na semana retrasada.

O IPC, que mede a inflação na
cidade de São Paulo, subiu 0,80% na
primeira quadrissemana de dezembro,
ganhando força em relação ao acréscimo
de 0,68% verificado no fechamento de
novembro, segundo dados publicados
pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe).

A dívida pública federal em
títulos, que inclui os débitos do Governo
no Brasil e no exterior, registrou queda
de 0,84% em outubro e atingiu R$ 4,120
trilhões, informou a Secretaria do
Tesouro Nacional. Em setembro, a
dívida somava R$ 4,155 trilhões. O
recuo da dívida pública em outubro está
relacionado ao alto volume de
vencimentos de títulos públicos.

A Petrobras anunciou reajuste
médio de 4% no preço do gás de cozinha
para venda em botijão de 13 quilos, mais
usado por clientes residenciais. A
companhia também aumentará o preço
para venda em grandes botijões ou a
granel em 0,6%, em média. Com os
ajustes, a empresa elimina de vez a

O Ministério da Economia
enviou ao Congresso Nacional uma
mensagem modificativa do orçamento de
2020, em que prevê o salário mínimo
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ficará em R$ 1.031. O valor foi reduzido
em R$ 8 em relação ao orçamento já
enviado, porque houve reestimativa no
INPC, que passou de 4% para 3,5%.

cidades como Paris a grande maioria dos
transportes públicos não funcionava e os
poucos que circulavam estavam lotados.
O PIB dos Estados Unidos
cresceu à taxa anualizada de 2,1% no
terceiro trimestre, de acordo com
estimativa
do
Departamento
do
Comércio.

Setor Externo
A balança comercial brasileira
registrou superávit de US$ 3,428 bilhões
em novembro. O valor é 15,9% menor
do que o registrado em novembro do ano
passado, o mais baixo resultado para o
mês
em
quatro
anos.
No mês passado, as exportações
somaram US$ 17,596 bilhões, uma
queda de 16% ante novembro de 2018.
Já as importações chegaram a
US$14,169 bilhões, uma redução
também de 16% na mesma comparação.

O Governo Federal aumentou a
cota para compras em free shops
terrestres de US$ 300 para US$ 500. A
medida entra em vigor a partir de 1º de
janeiro de 2020 e se aplica aos viajantes
que voltam ao País por “via terrestre,
fluvial ou lacustre”. O principal impacto
é nos free shops de fronteira, como
aqueles que existem na divisa entre
Brasil e Paraguai.

A República de Angola antecipou
a quitação de todos os contratos de
financiamento vigentes com o Tesouro
Nacional e com o BNDES. De acordo
com nota divulgada pelo Ministério da
Economia, foram pagos US$ 589
milhões.

A
Organização
para
a
Cooperação
e
Desenvolvimento
Econômico (OCDE) reduziu a previsão
de crescimento da economia mundial
para 2020, passando a projetar
incremento de 2,9%, ante estimativa
anterior de alta de 3%. Para 2019, a
projeção de crescimento foi mantida em
2,9%. Entre as principais desacelerações
previstas para o ano de 2020, destaque
para os Estados Unidos (com alta do PIB
de 2,3% em 2019, recuando para 2% em
2020), China (6,2% em 2019 e 5,7% em
2020) e Japão (1% em 2019 e 0,6% em
2020).

Os países do Mercosul assinaram
uma série de acordos na cúpula de
chefes de Estado realizada em Bento
Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Entre
eles estão, por exemplo, acordo para
livre comércio no setor automotivo com
o Paraguai e ações para facilitar a vida
de quem vive na fronteira.
O presidente Donald Trump
anunciou que irá sobretaxar as
exportações de aço e alumínio do Brasil,
sob argumento de que temos uma
desvalorização do real com vistas a
aumentar a competitividade dos nossos
produtos exportados, principalmente
agrícolas.

Divulgada pelo Federal Reserve
(FED), a produção industrial americana
registrou queda de 0,8% na passagem de
setembro para outubro, na série ajustada
sazonalmente. Na leitura anterior, o
índice havia recuado 0,3%. Na
comparação interanual, isto é, com
outubro de 2018, houve retração de 1,4%
na série sem ajuste.

A França entrou no 8º dia de
greve contra a reforma da Previdência
anunciada pelo Governo do presidente
Emmanuel Macron. Os sindicatos
pediram a ampliação do movimento e
negaram a possibilidade de uma "trégua
de Natal". Na manhã desta quinta, em

O Brasil teve déficit em
transações correntes de US$ 7,874
bilhões em outubro, maior que o
estimado por analistas, na esteira de um
fraco resultado comercial no mês,
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mostraram dados divulgados pelo Banco
Central. De janeiro a outubro, o déficit
em transações correntes alcançou
US$45,657 bilhões, crescimento de 41%
sobre rombo de igual período do ano
passado.
A exportação brasileira para a
China está concentrada em três produtos
básicos: soja, petróleo e ferro, que
respondem por 83% das vendas. O
Brasil compra da China itens
industrializados como plataformas de
petróleo, produtos manufaturados e
eletrônicos.
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4,15% em novembro ante igual período
do ano anterior, totalizando 322.595
toneladas, de acordo com dados
divulgados pela Associação Brasileira do
Papelão
Ondulado
(ABPO).
Na
comparação com outubro, porém, foi
apurada queda de 3,42%. O desempenho
representa o maior nível de expedição
para novembro desde 2005.

Lançado em Brasília, o Doing
Business Subnacional Brasil vai analisar
cinco indicadores para a melhoria do
ambiente de negócios em todas as
capitais do País. O projeto, coordenado
pela Secretaria-Geral da Presidência da
República, terá a Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) como parceira. O
objetivo é fazer um diagnóstico para que
o Governo Federal adote medidas para
desburocratizar marcos regulatórios e
atrair investimentos, alavancando o
desenvolvimento econômico de estados
e municípios.

A atividade econômica da
construção civil vai fechar o ano em alta
pela primeira vez, após cinco anos
consecutivos de queda. A perspectiva é
que o Produto Interno Bruto (PIB) do
setor cresça 2% neste ano.
Em outubro, as vendas de
imóveis novos na cidade de São Paulo
cresceram 23,2% na comparação
interanual. No ano, o crescimento
acumulado é de 62,6%. Os lançamentos,
recuaram 16,3% em relação a outubro do
ano anterior, mas acumulam alta de
68,6% no ano.

O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, firmou memorando de
entendimento entre a Secretaria de
Modernização do Estado da SecretariaGeral da Presidência da República e o
Banco Mundial para a realização dos
estudos.
“Somos o 138º país no ambiente
de negócios. E, para mudar essa posição,
temos que abraçar o capitalismo real,
sem inventar teorias econômicas,
olhando para os países que já têm êxito.
Essa visão de modernidade que o
presidente Bolsonaro está imprimindo,
com o ministro Paulo Guedes e a
dedicação do ministro Jorge Oliveira, vai
fazer o Brasil voltar a crescer. A CNC
não poderia se omitir nessa cruzada do
desenvolvimento”, afirmou Tadros.

O índice de atividade econômica
do Itaú Unibanco, apurado mensalmente,
subiu 0,7% em outubro na comparação
com setembro, na série com ajuste
sazonal. Na comparação com o décimo
mês de 2018, houve expansão de 1,8%.
A Suzano vendeu para a Klabin
14 mil hectares de florestas de eucalipto
em pé, na região sul do Estado de São
Paulo. O negócio foi avaliado em R$
400 milhões e o pagamento será
realizado proporcionalmente ao volume
de floresta colhido e ocorrerá entre os
anos de 2020 e 2026.

ATIVIDADES ECONÔMICAS
O
Índice
de
Confiança
Empresarial (ICE) subiu 1,0 ponto em
novembro ante outubro, para 95,4
pontos, segundo a FGV.

PIB e Investimentos
De acordo com o IBGE, o PIB
avançou 1,2% no terceiro trimestre na
comparação com o mesmo trimestre do
ano passado. O resultado equivale a uma

As vendas de papelão ondulado
utilizado em embalagens cresceram
-1-

alta de 0,6% em relação ao segundo
trimestre, puxado principalmente pelo
crescimento do consumo das famílias.

A produção nacional de veículos
automotores registrou uma retração de
11,0% na passagem de outubro para
novembro, na série com ajuste sazonal,
representando 227,6 mil veículos
produzidos. Com este resultado, que
ocorre após alta de 0,4% em outubro, a
produção acumula uma expansão de
0,8% em doze meses. Já em 2019, a alta
é de 2,3%.

Os dados das Contas Nacionais
relativos ao terceiro trimestre, levaram a
CNC à revisão de +1,0% para +1,2% da
expectativa em relação ao crescimento
do PIB em 2019. Para 2020, a projeção é
de um avanço de 2,2%.
A mineradora Vale pretende
investir US$ 5 bilhões em 2020 e em
2021. Segundo a companhia, nos dois
anos em questão, US$ 4,1 bilhões serão
destinados para investimentos correntes
e US$ 900 milhões em execução de
projetos. Para os anos subsequentes, a
empresa informou que irá investir, no
total, US$ 4,5 bilhões, em média.

Segundo estimativa da Abinee, a
receita das fabricantes de produtos
eletroeletrônicos vai fechar o ano em
R$254 bilhões, alta nominal de 5%.
O Índice de Confiança da
Construção (ICST) subiu 1,5 ponto em
novembro, para 89,0 pontos, atingindo
maior nível desde setembro de 2014
(89,9), segundo a FGV. Em médias
móveis trimestrais, o índice registrou
alta de 0,5 ponto, mantendo a tendência
ascendente iniciada em junho deste ano.

A economia brasileira registrou
crescimento de 0,1% no 3º trimestre, na
comparação com os 3 meses anteriores,
segundo dados do Monitor do PIB-FGV.
No mês de setembro, o indicador
avançou 0,3% ante agosto. Na
comparação com o mesmo trimestre de
2018 o PIB registrou alta de 0,9% entre
os meses de julho e setembro.

A Klabin pagou antecipadamente
financiamento que contratou junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) no valor
de R$ 2,4 bilhões. Segundo a
companhia, a operação serviu como
parte dos recursos para o Projeto Puma I,
com custo acima da média da companhia
e prazo médio de 31 meses.

Segundo o Ministério da
Infraestrutura, no acumulado de janeiro a
outubro, o investimento na construção e
na recuperação de rodovias atingiu o
patamar de R$ 5,4 bilhões, o mais baixo
investimento dos últimos seis anos.

Segundo pesquisa divulgada pela
Confederação Nacional da Indústria
(CNI), a utilização da capacidade
instalada
da
indústria
brasileira
aumentou em outubro e atingiu o maior
nível em quase 5 anos, sinalizando uma
redução do nível de ociosidade e
melhora no ritmo de recuperação do
setor.

Indústria
A Pesquisa Industrial Mensal,
divulgada pelo IBGE, registrou alta de
0,8% da produção industrial na
passagem de setembro para outubro, na
série com ajuste sazonal. Frente ao
mesmo mês de 2018 houve expansão de
1,0%. Com o resultado, a produção
industrial apresenta baixa de 1,4% no
acumulado em 12 meses e variação
estável na comparação com o mês
anterior. No ano de 2019, a produção é
1,1% menor em comparação com o
período janeiro-outubro de 2018.

Divulgado pela Confederação
Nacional das Indústrias (CNI), o Índice
de Confiança do Empresário Industrial
(ICEI) variou de 59,3 para 62,5 pontos
na passagem de outubro para novembro.
Na comparação com o mesmo período
de 2018, houve queda de 0,7 ponto.
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O Grupo Gerdau começou do
zero o processo de formação de sua
equipe de analistas cientistas de dados
para ajudar a empresa se perpetuar. Há
dois anos, criou uma escola para formar
esses profissionais.

relação a outubro, chegando a 95,2
pontos. Na comparação com novembro
de 2018, a evolução chegou a 8,7%.
De acordo com projeções da
CNC, a Black Friday deste ano deverá
movimentar R$ 3,67 bilhões e alcançar o
maior faturamento em uma década. Se
confirmada a previsão, será um aumento
de aproximadamente 10,5% em relação a
2018 (R$ 3,32 bi) – Descontada a
inflação, o crescimento real das vendas
em comparação com o mesmo período
do ano passado deverá ser de 6,8%.

A Embraer anunciou durante a
feira aeronáutica Dubai Airshow 2019,
que recebeu mais seis pedidos firmes de
jatos. Um dos acordos é com a Air
Peace, maior companhia aérea da
Nigéria, para três jatos E195-E2. Outros
três pedidos foram de aeronaves E190,
pela CIAF Leasing, sediada no Egito. Os
novos pedidos somam US$ 374 milhões
(mais de R$ 1,5 bilhão).

O comércio deverá registrar um
aumento de 4,6% no volume de vendas
em 2019, segundo estimativa da CNC.
As projeções também são positivas para
2020. De acordo com a PMC de
setembro, o faturamento real dos dez
segmentos que compõem o chamado
comércio varejista ampliado apresentou
alta de 0,9% na comparação com o mês
anterior, já descontados os efeitos
sazonais.

Comércio
O volume de serviços prestados
subiu 0,8% em outubro ante setembro,
na série com ajuste sazonal, segundo os
dados da Pesquisa Mensal de Serviços.
No mês anterior, o resultado foi revisto
de uma alta de 1,2% para avanço de
1,5%. Na comparação com outubro do
ano anterior, houve alta de 2,7% em
outubro de 2019. A CNC manteve
expectativa de crescimento do setor para
2019 (+1,0%) e elevou de +1,7% para
+1,9% sua previsão para 2020.

Segundo dados do IBGE, o
comércio varejista brasileiro mostrou
fôlego em setembro. As vendas do
comércio varejista cresceram 0,7 % em
setembro, na comparação com o mês
anterior,
com
os
móveis
e
eletrodomésticos entre os principais
destaques de alta (+5,2%). Foi o quinto
resultado positivo consecutivo do setor
no ano, com ganho acumulado de 2,4%
no período. Trata-se também do melhor
resultado para meses de setembro desde
2009 (1,1%).

A confiança dos comerciantes
brasileiros atingiu em novembro o maior
nível em sete meses, conforme pesquisa
da Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O
Índice de Confiança do Empresário do
Comércio (Icec), apurado pela entidade,
subiu 0,5% na comparação com outubro,
atingindo 122,5 pontos, maior nível
desde abril passado. Em relação a
novembro de 2018, houve um
crescimento de 11,6%.

Agricultura
As vendas internas de máquinas
agrícolas e rodoviárias caíram 11,8% em
novembro ante igual mês do ano
passado, segundo a Anfavea. Foram 3,3
mil unidades vendidas no mês passado.
O resultado, se comparado a outubro,
mostra baixa de 21,7%. No acumulado
do ano, são 40,4 mil vendas, queda de

A intenção de gastos das famílias
brasileiras continuou em crescimento em
novembro. O índice de Intenção de
Consumo das Famílias (ICF) mensurado
pela CNC apresentou a quarta alta
seguida, com aumento de 1,3% em
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6,8% em relação a igual período de
2018.

iniciativa privada aumentou nos últimos
32 anos. Entre 1986 e 2017, o salário
médio mensal do funcionalismo cresceu
23,5%, passando de R$ 3.400, em 1986,
para R$ 4.200, em 2017. Já os
rendimentos no setor privado se
mantiveram praticamente estáveis: de R$
2.500 para R$ 2.400. Os dados constam
na nova edição Atlas do Estado
Brasileiro.

A produção agrícola brasileira
deve bater novo recorde em 2020, de
acordo com as estimativas do segundo
prognóstico da safra, divulgado pelo
IBGE, que estima a colheita de 240,9
milhões de toneladas de grãos no ano de
2020. A safra estimada supera em 33,6
mil toneladas o resultado esperado para
2019.

Os dados divulgados pelo IBGE
sobre o Caged indicam abertura líquida
de 70,9 mil postos de trabalho formais
em outubro. O resultado, que ocorre
após criação líquida de 157,2 mil vagas
em setembro, é o sétimo saldo positivo
consecutivo e veio acima do registrado
no mesmo período de 2018 (57,7 mil
vagas). Todos os setores, com exceção
do agronegócio, apresentaram criação
líquida de vagas no mês passado, com
destaque para o comércio (44,0 mil
vagas).

A produção nacional de carne de
frango deve fechar 2019 com avanço de
2,3% no comparativo anual, para 13,15
milhões de toneladas, segundo a
Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA). As exportações de
proteína devem crescer 2,4%, para 4,2
milhões de toneladas. No acumulado de
janeiro a novembro, o País exportou
3,822 milhões de toneladas de frango,
alta de 2% e gerou receita de US$ 6,358
bilhões, 6,1% maior que o total
registrado no ano anterior.

A
taxa
de
desocupação
permaneceu estatisticamente estável em
25 das 27 Unidades da Federação na
passagem do segundo trimestre para o
terceiro trimestre deste ano. Os dados
são da Pesquisa Nacional por Amostra
de
Domicílios
Contínua
(Pnad
Contínua). No terceiro trimestre de 2019
foi de 11,8%, ante 12,0% no segundo
trimestre.

Os
produtores
brasileiros
abateram 8,49 milhões de cabeças de
bovinos no terceiro trimestre de 2019,
um aumento de 7,0% em relação ao
segundo trimestre, segundo os resultados
das Pesquisas Trimestrais do Abate de
Animais, do Leite, do Couro e da
Produção de Ovos de Galinha, divulgada
pelo IBGE.

A indústria paulista fechou 3 mil
postos de trabalho em outubro, o
equivalente a uma variação de -0,25%
ante setembro, com ajuste sazonal. Os
dados foram divulgados pela pesquisa de
Nível de Emprego Industrial da
Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp). No acumulado do
ano, o saldo do emprego continua
negativo, com fechamento de 12,5 mil
vagas na indústria até outubro. Frente ao
mesmo período de 2018, a variação no
nível de emprego é de -0,60%.

Na comparação com o terceiro
trimestre de 2018, houve crescimento de
2,1%, o equivalente a 177,1 mil cabeças.
Mercado de Trabalho
O Indicador Antecedente de
Emprego (IAEmp) subiu 2,6 pontos na
passagem de outubro para novembro,
segundo a FGV. Em médias móveis
trimestrais, o indicador avançou 0,5
ponto.
A diferença salarial entre o que é
pago para um trabalhador do setor
público e para um profissional da
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entusiasmo
estrangeiros.

O Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central decidiu, por
unanimidade, reduzir a Selic de 5,00%
para 4,50% ao ano. Este é o quarto corte
da taxa no atual ciclo, após período de
16 meses de estabilidade.

entre

investidores

As
empresas
com
ações
negociadas na Bolsa brasileira lucraram
R$ 59,7 bilhões no terceiro trimestre
deste ano, segundo levantamento
efetuado pela Economatica. O valor
representa uma alta de 10,6% em relação
ao 3º trimestre do ano passado, quando o
ganho das empresas foi de R$ 54
bilhões.

A Caixa Econômica Federal
anunciou a redução nas taxas de juros
para o crédito imobiliário e o cheque
especial. Para o crédito imobiliário, a
taxa passa de TR + 6,75% para TR +
6,50% ao ano. A redução de 0,25 ponto
porcentual vale para os financiamentos
tanto pelo Sistema Financeiro de
Habitação (SFH) quanto pelo Sistema
Financeiro Imobiliário (SFI).

Segundo o Banco Central, o
endividamento das famílias brasileiras
com o sistema financeiro ficou em
44,8% em setembro, ante 44,7% em
agosto. Se forem descontadas as dívidas
imobiliárias, o endividamento ficou em
26,2% em setembro, ante 26,0% em
agosto.

Pelo feirão de negociação de
dívidas, segundo a CNC, 64,7% das
famílias brasileiras estavam endividadas
em outubro. Percentual de inadimplentes
é de 24,9%.

O saldo do estoque do crédito
ampliado caiu em outubro, devido à
valorização do real em relação ao dólar
no mês passado. A cotação do dólar
estava em R$ 4,16 no fim de setembro,
recuando para R$ 4,00 no fim de
outubro. O saldo do crédito ampliado ao
setor não financeiro caiu 0,6% em
outubro ante setembro, para R$ 9,983
trilhões. O montante equivale a 140,8%
do Produto Interno Bruto (PIB).

A Caixa Econômica Federal
pagará a partir do dia 20 de dezembro o
Fundo de Garantia no novo valor de
R$998,00.
O porcentual de famílias com
dívidas subiu de 64,7% em outubro para
65,1% em novembro. Também houve
elevação em relação a novembro de
2018, quando essa fatia de endividados
era de 60,3%. Por outro lado, a
proporção de famílias inadimplentes,
com dívidas ou contas em atraso,
diminuiu de 24,9% em outubro para
24,7% em novembro, interrompendo
uma sequência de quatro meses
consecutivos de avanços. No entanto, a
inadimplência ainda está em patamar
superior ao de novembro de 2018,
quando 22,9% das famílias tinham
contas em atraso. segundo a CNC.

O saldo de financiamentos do
BNDES para empresas recuou 1,5% em
outubro ante setembro, somando
R$396,286 bilhões. Em 12 meses, a
queda acumulada é de 10,5%.
O BNDES quer extinguir sua
carteira de participações acionárias em
três anos, zerando os quase R$ 120
bilhões
geridos
atualmente
pela
subsidiária BNDESPar.
Inflação
O IPCA registrou em novembro
uma alta de 0,51%, ante
0,10% em
outubro, o maior resultado para o mês
desde 2015, segundo o IBGE.

As
empresas
brasileiras
levantaram neste ano o maior volume de
recursos da década com ofertas de ações,
mas ainda não houve sinais deste
5

O IGP-DI registrou alta de 0,85%
em novembro, após um avanço de 0,55%
em outubro, segundo a FGV.

diferença de preços entre os dois
produtos, vigente desde o primeiro
governo Lula.

A mediana das projeções para o
IPCA de 2019 passou de uma alta de
3,52% para 3,84%, segundo o Relatório
Focus do Banco Central. Para 2020, as
projeções continuam apontando para
3,60%.

Setor Público
A inclusão de medidas a serem
seguidas pelos Estados aumentou para
R$ 855,7 bilhões a estimativa de
economia com a reforma da Previdência,
de acordo com a Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da
Economia. Essa foi a primeira estimativa
oficial depois da promulgação da
reforma, em novembro. A projeção de
economia para a União nos próximos
dez anos foi mantida em R$800,3
bilhões.

O salto de 8,09% no preço das
carnes pressionou a inflação ao
consumidor no mês de novembro, com
uma contribuição de 0,22% para a taxa
de 0,51% registrada pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), item de maior pressão
no mês.

O setor público consolidado
fechou as contas no azul em R$ 9,4
bilhões em outubro. Em setembro, havia
sido registrado um rombo de R$ 20,5
bilhões.

A inflação das carnes deverá
seguir pressionando o orçamento das
famílias até a virada de janeiro para
fevereiro, mas o movimento é pontual e
não muda o cenário mais geral da
dinâmica de preços, especialmente de
serviços e bens duráveis, que segue
oferecendo espaço para mais uma queda
na taxa básica de juros (Selic, hoje em
5,0% ao ano). A avaliação é do
coordenador do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) do Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Getúlio
Vargas (Ibre/FGV).

As
contas
do
Governo
registraram superávit de R$ 8,673
bilhões em outubro. Foi o primeiro saldo
positivo desde abril deste ano.
Os Ministérios da Defesa e da
Educação receberam a maior parte dos
R$ 14 bilhões desbloqueados pelo
Governo federal na semana passada. A
medida foi possível em razão da
arrecadação extra com o mega leilão de
petróleo, realizado na semana retrasada.

O IPC, que mede a inflação na
cidade de São Paulo, subiu 0,80% na
primeira quadrissemana de dezembro,
ganhando força em relação ao acréscimo
de 0,68% verificado no fechamento de
novembro, segundo dados publicados
pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe).

A dívida pública federal em
títulos, que inclui os débitos do Governo
no Brasil e no exterior, registrou queda
de 0,84% em outubro e atingiu R$ 4,120
trilhões, informou a Secretaria do
Tesouro Nacional. Em setembro, a
dívida somava R$ 4,155 trilhões. O
recuo da dívida pública em outubro está
relacionado ao alto volume de
vencimentos de títulos públicos.

A Petrobras anunciou reajuste
médio de 4% no preço do gás de cozinha
para venda em botijão de 13 quilos, mais
usado por clientes residenciais. A
companhia também aumentará o preço
para venda em grandes botijões ou a
granel em 0,6%, em média. Com os
ajustes, a empresa elimina de vez a

O Ministério da Economia
enviou ao Congresso Nacional uma
mensagem modificativa do orçamento de
2020, em que prevê o salário mínimo
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ficará em R$ 1.031. O valor foi reduzido
em R$ 8 em relação ao orçamento já
enviado, porque houve reestimativa no
INPC, que passou de 4% para 3,5%.

cidades como Paris a grande maioria dos
transportes públicos não funcionava e os
poucos que circulavam estavam lotados.
O PIB dos Estados Unidos
cresceu à taxa anualizada de 2,1% no
terceiro trimestre, de acordo com
estimativa
do
Departamento
do
Comércio.

Setor Externo
A balança comercial brasileira
registrou superávit de US$ 3,428 bilhões
em novembro. O valor é 15,9% menor
do que o registrado em novembro do ano
passado, o mais baixo resultado para o
mês
em
quatro
anos.
No mês passado, as exportações
somaram US$ 17,596 bilhões, uma
queda de 16% ante novembro de 2018.
Já as importações chegaram a
US$14,169 bilhões, uma redução
também de 16% na mesma comparação.

O Governo Federal aumentou a
cota para compras em free shops
terrestres de US$ 300 para US$ 500. A
medida entra em vigor a partir de 1º de
janeiro de 2020 e se aplica aos viajantes
que voltam ao País por “via terrestre,
fluvial ou lacustre”. O principal impacto
é nos free shops de fronteira, como
aqueles que existem na divisa entre
Brasil e Paraguai.

A República de Angola antecipou
a quitação de todos os contratos de
financiamento vigentes com o Tesouro
Nacional e com o BNDES. De acordo
com nota divulgada pelo Ministério da
Economia, foram pagos US$ 589
milhões.

A
Organização
para
a
Cooperação
e
Desenvolvimento
Econômico (OCDE) reduziu a previsão
de crescimento da economia mundial
para 2020, passando a projetar
incremento de 2,9%, ante estimativa
anterior de alta de 3%. Para 2019, a
projeção de crescimento foi mantida em
2,9%. Entre as principais desacelerações
previstas para o ano de 2020, destaque
para os Estados Unidos (com alta do PIB
de 2,3% em 2019, recuando para 2% em
2020), China (6,2% em 2019 e 5,7% em
2020) e Japão (1% em 2019 e 0,6% em
2020).

Os países do Mercosul assinaram
uma série de acordos na cúpula de
chefes de Estado realizada em Bento
Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Entre
eles estão, por exemplo, acordo para
livre comércio no setor automotivo com
o Paraguai e ações para facilitar a vida
de quem vive na fronteira.
O presidente Donald Trump
anunciou que irá sobretaxar as
exportações de aço e alumínio do Brasil,
sob argumento de que temos uma
desvalorização do real com vistas a
aumentar a competitividade dos nossos
produtos exportados, principalmente
agrícolas.

Divulgada pelo Federal Reserve
(FED), a produção industrial americana
registrou queda de 0,8% na passagem de
setembro para outubro, na série ajustada
sazonalmente. Na leitura anterior, o
índice havia recuado 0,3%. Na
comparação interanual, isto é, com
outubro de 2018, houve retração de 1,4%
na série sem ajuste.

A França entrou no 8º dia de
greve contra a reforma da Previdência
anunciada pelo Governo do presidente
Emmanuel Macron. Os sindicatos
pediram a ampliação do movimento e
negaram a possibilidade de uma "trégua
de Natal". Na manhã desta quinta, em

O Brasil teve déficit em
transações correntes de US$ 7,874
bilhões em outubro, maior que o
estimado por analistas, na esteira de um
fraco resultado comercial no mês,
7

mostraram dados divulgados pelo Banco
Central. De janeiro a outubro, o déficit
em transações correntes alcançou
US$45,657 bilhões, crescimento de 41%
sobre rombo de igual período do ano
passado.
A exportação brasileira para a
China está concentrada em três produtos
básicos: soja, petróleo e ferro, que
respondem por 83% das vendas. O
Brasil compra da China itens
industrializados como plataformas de
petróleo, produtos manufaturados e
eletrônicos.
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DOING BUSINESS BRASIL

Ernane Galvêas

4,15% em novembro ante igual período
do ano anterior, totalizando 322.595
toneladas, de acordo com dados
divulgados pela Associação Brasileira do
Papelão
Ondulado
(ABPO).
Na
comparação com outubro, porém, foi
apurada queda de 3,42%. O desempenho
representa o maior nível de expedição
para novembro desde 2005.

Lançado em Brasília, o Doing
Business Subnacional Brasil vai analisar
cinco indicadores para a melhoria do
ambiente de negócios em todas as
capitais do País. O projeto, coordenado
pela Secretaria-Geral da Presidência da
República, terá a Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) como parceira. O
objetivo é fazer um diagnóstico para que
o Governo Federal adote medidas para
desburocratizar marcos regulatórios e
atrair investimentos, alavancando o
desenvolvimento econômico de estados
e municípios.

A atividade econômica da
construção civil vai fechar o ano em alta
pela primeira vez, após cinco anos
consecutivos de queda. A perspectiva é
que o Produto Interno Bruto (PIB) do
setor cresça 2% neste ano.
Em outubro, as vendas de
imóveis novos na cidade de São Paulo
cresceram 23,2% na comparação
interanual. No ano, o crescimento
acumulado é de 62,6%. Os lançamentos,
recuaram 16,3% em relação a outubro do
ano anterior, mas acumulam alta de
68,6% no ano.

O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, firmou memorando de
entendimento entre a Secretaria de
Modernização do Estado da SecretariaGeral da Presidência da República e o
Banco Mundial para a realização dos
estudos.
“Somos o 138º país no ambiente
de negócios. E, para mudar essa posição,
temos que abraçar o capitalismo real,
sem inventar teorias econômicas,
olhando para os países que já têm êxito.
Essa visão de modernidade que o
presidente Bolsonaro está imprimindo,
com o ministro Paulo Guedes e a
dedicação do ministro Jorge Oliveira, vai
fazer o Brasil voltar a crescer. A CNC
não poderia se omitir nessa cruzada do
desenvolvimento”, afirmou Tadros.

O índice de atividade econômica
do Itaú Unibanco, apurado mensalmente,
subiu 0,7% em outubro na comparação
com setembro, na série com ajuste
sazonal. Na comparação com o décimo
mês de 2018, houve expansão de 1,8%.
A Suzano vendeu para a Klabin
14 mil hectares de florestas de eucalipto
em pé, na região sul do Estado de São
Paulo. O negócio foi avaliado em R$
400 milhões e o pagamento será
realizado proporcionalmente ao volume
de floresta colhido e ocorrerá entre os
anos de 2020 e 2026.

ATIVIDADES ECONÔMICAS
O
Índice
de
Confiança
Empresarial (ICE) subiu 1,0 ponto em
novembro ante outubro, para 95,4
pontos, segundo a FGV.

PIB e Investimentos
De acordo com o IBGE, o PIB
avançou 1,2% no terceiro trimestre na
comparação com o mesmo trimestre do
ano passado. O resultado equivale a uma

As vendas de papelão ondulado
utilizado em embalagens cresceram
-1-

alta de 0,6% em relação ao segundo
trimestre, puxado principalmente pelo
crescimento do consumo das famílias.

A produção nacional de veículos
automotores registrou uma retração de
11,0% na passagem de outubro para
novembro, na série com ajuste sazonal,
representando 227,6 mil veículos
produzidos. Com este resultado, que
ocorre após alta de 0,4% em outubro, a
produção acumula uma expansão de
0,8% em doze meses. Já em 2019, a alta
é de 2,3%.

Os dados das Contas Nacionais
relativos ao terceiro trimestre, levaram a
CNC à revisão de +1,0% para +1,2% da
expectativa em relação ao crescimento
do PIB em 2019. Para 2020, a projeção é
de um avanço de 2,2%.
A mineradora Vale pretende
investir US$ 5 bilhões em 2020 e em
2021. Segundo a companhia, nos dois
anos em questão, US$ 4,1 bilhões serão
destinados para investimentos correntes
e US$ 900 milhões em execução de
projetos. Para os anos subsequentes, a
empresa informou que irá investir, no
total, US$ 4,5 bilhões, em média.

Segundo estimativa da Abinee, a
receita das fabricantes de produtos
eletroeletrônicos vai fechar o ano em
R$254 bilhões, alta nominal de 5%.
O Índice de Confiança da
Construção (ICST) subiu 1,5 ponto em
novembro, para 89,0 pontos, atingindo
maior nível desde setembro de 2014
(89,9), segundo a FGV. Em médias
móveis trimestrais, o índice registrou
alta de 0,5 ponto, mantendo a tendência
ascendente iniciada em junho deste ano.

A economia brasileira registrou
crescimento de 0,1% no 3º trimestre, na
comparação com os 3 meses anteriores,
segundo dados do Monitor do PIB-FGV.
No mês de setembro, o indicador
avançou 0,3% ante agosto. Na
comparação com o mesmo trimestre de
2018 o PIB registrou alta de 0,9% entre
os meses de julho e setembro.

A Klabin pagou antecipadamente
financiamento que contratou junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) no valor
de R$ 2,4 bilhões. Segundo a
companhia, a operação serviu como
parte dos recursos para o Projeto Puma I,
com custo acima da média da companhia
e prazo médio de 31 meses.

Segundo o Ministério da
Infraestrutura, no acumulado de janeiro a
outubro, o investimento na construção e
na recuperação de rodovias atingiu o
patamar de R$ 5,4 bilhões, o mais baixo
investimento dos últimos seis anos.

Segundo pesquisa divulgada pela
Confederação Nacional da Indústria
(CNI), a utilização da capacidade
instalada
da
indústria
brasileira
aumentou em outubro e atingiu o maior
nível em quase 5 anos, sinalizando uma
redução do nível de ociosidade e
melhora no ritmo de recuperação do
setor.

Indústria
A Pesquisa Industrial Mensal,
divulgada pelo IBGE, registrou alta de
0,8% da produção industrial na
passagem de setembro para outubro, na
série com ajuste sazonal. Frente ao
mesmo mês de 2018 houve expansão de
1,0%. Com o resultado, a produção
industrial apresenta baixa de 1,4% no
acumulado em 12 meses e variação
estável na comparação com o mês
anterior. No ano de 2019, a produção é
1,1% menor em comparação com o
período janeiro-outubro de 2018.

Divulgado pela Confederação
Nacional das Indústrias (CNI), o Índice
de Confiança do Empresário Industrial
(ICEI) variou de 59,3 para 62,5 pontos
na passagem de outubro para novembro.
Na comparação com o mesmo período
de 2018, houve queda de 0,7 ponto.
2

O Grupo Gerdau começou do
zero o processo de formação de sua
equipe de analistas cientistas de dados
para ajudar a empresa se perpetuar. Há
dois anos, criou uma escola para formar
esses profissionais.

relação a outubro, chegando a 95,2
pontos. Na comparação com novembro
de 2018, a evolução chegou a 8,7%.
De acordo com projeções da
CNC, a Black Friday deste ano deverá
movimentar R$ 3,67 bilhões e alcançar o
maior faturamento em uma década. Se
confirmada a previsão, será um aumento
de aproximadamente 10,5% em relação a
2018 (R$ 3,32 bi) – Descontada a
inflação, o crescimento real das vendas
em comparação com o mesmo período
do ano passado deverá ser de 6,8%.

A Embraer anunciou durante a
feira aeronáutica Dubai Airshow 2019,
que recebeu mais seis pedidos firmes de
jatos. Um dos acordos é com a Air
Peace, maior companhia aérea da
Nigéria, para três jatos E195-E2. Outros
três pedidos foram de aeronaves E190,
pela CIAF Leasing, sediada no Egito. Os
novos pedidos somam US$ 374 milhões
(mais de R$ 1,5 bilhão).

O comércio deverá registrar um
aumento de 4,6% no volume de vendas
em 2019, segundo estimativa da CNC.
As projeções também são positivas para
2020. De acordo com a PMC de
setembro, o faturamento real dos dez
segmentos que compõem o chamado
comércio varejista ampliado apresentou
alta de 0,9% na comparação com o mês
anterior, já descontados os efeitos
sazonais.

Comércio
O volume de serviços prestados
subiu 0,8% em outubro ante setembro,
na série com ajuste sazonal, segundo os
dados da Pesquisa Mensal de Serviços.
No mês anterior, o resultado foi revisto
de uma alta de 1,2% para avanço de
1,5%. Na comparação com outubro do
ano anterior, houve alta de 2,7% em
outubro de 2019. A CNC manteve
expectativa de crescimento do setor para
2019 (+1,0%) e elevou de +1,7% para
+1,9% sua previsão para 2020.

Segundo dados do IBGE, o
comércio varejista brasileiro mostrou
fôlego em setembro. As vendas do
comércio varejista cresceram 0,7 % em
setembro, na comparação com o mês
anterior,
com
os
móveis
e
eletrodomésticos entre os principais
destaques de alta (+5,2%). Foi o quinto
resultado positivo consecutivo do setor
no ano, com ganho acumulado de 2,4%
no período. Trata-se também do melhor
resultado para meses de setembro desde
2009 (1,1%).

A confiança dos comerciantes
brasileiros atingiu em novembro o maior
nível em sete meses, conforme pesquisa
da Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O
Índice de Confiança do Empresário do
Comércio (Icec), apurado pela entidade,
subiu 0,5% na comparação com outubro,
atingindo 122,5 pontos, maior nível
desde abril passado. Em relação a
novembro de 2018, houve um
crescimento de 11,6%.

Agricultura
As vendas internas de máquinas
agrícolas e rodoviárias caíram 11,8% em
novembro ante igual mês do ano
passado, segundo a Anfavea. Foram 3,3
mil unidades vendidas no mês passado.
O resultado, se comparado a outubro,
mostra baixa de 21,7%. No acumulado
do ano, são 40,4 mil vendas, queda de

A intenção de gastos das famílias
brasileiras continuou em crescimento em
novembro. O índice de Intenção de
Consumo das Famílias (ICF) mensurado
pela CNC apresentou a quarta alta
seguida, com aumento de 1,3% em
3

6,8% em relação a igual período de
2018.

iniciativa privada aumentou nos últimos
32 anos. Entre 1986 e 2017, o salário
médio mensal do funcionalismo cresceu
23,5%, passando de R$ 3.400, em 1986,
para R$ 4.200, em 2017. Já os
rendimentos no setor privado se
mantiveram praticamente estáveis: de R$
2.500 para R$ 2.400. Os dados constam
na nova edição Atlas do Estado
Brasileiro.

A produção agrícola brasileira
deve bater novo recorde em 2020, de
acordo com as estimativas do segundo
prognóstico da safra, divulgado pelo
IBGE, que estima a colheita de 240,9
milhões de toneladas de grãos no ano de
2020. A safra estimada supera em 33,6
mil toneladas o resultado esperado para
2019.

Os dados divulgados pelo IBGE
sobre o Caged indicam abertura líquida
de 70,9 mil postos de trabalho formais
em outubro. O resultado, que ocorre
após criação líquida de 157,2 mil vagas
em setembro, é o sétimo saldo positivo
consecutivo e veio acima do registrado
no mesmo período de 2018 (57,7 mil
vagas). Todos os setores, com exceção
do agronegócio, apresentaram criação
líquida de vagas no mês passado, com
destaque para o comércio (44,0 mil
vagas).

A produção nacional de carne de
frango deve fechar 2019 com avanço de
2,3% no comparativo anual, para 13,15
milhões de toneladas, segundo a
Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA). As exportações de
proteína devem crescer 2,4%, para 4,2
milhões de toneladas. No acumulado de
janeiro a novembro, o País exportou
3,822 milhões de toneladas de frango,
alta de 2% e gerou receita de US$ 6,358
bilhões, 6,1% maior que o total
registrado no ano anterior.

A
taxa
de
desocupação
permaneceu estatisticamente estável em
25 das 27 Unidades da Federação na
passagem do segundo trimestre para o
terceiro trimestre deste ano. Os dados
são da Pesquisa Nacional por Amostra
de
Domicílios
Contínua
(Pnad
Contínua). No terceiro trimestre de 2019
foi de 11,8%, ante 12,0% no segundo
trimestre.

Os
produtores
brasileiros
abateram 8,49 milhões de cabeças de
bovinos no terceiro trimestre de 2019,
um aumento de 7,0% em relação ao
segundo trimestre, segundo os resultados
das Pesquisas Trimestrais do Abate de
Animais, do Leite, do Couro e da
Produção de Ovos de Galinha, divulgada
pelo IBGE.

A indústria paulista fechou 3 mil
postos de trabalho em outubro, o
equivalente a uma variação de -0,25%
ante setembro, com ajuste sazonal. Os
dados foram divulgados pela pesquisa de
Nível de Emprego Industrial da
Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp). No acumulado do
ano, o saldo do emprego continua
negativo, com fechamento de 12,5 mil
vagas na indústria até outubro. Frente ao
mesmo período de 2018, a variação no
nível de emprego é de -0,60%.

Na comparação com o terceiro
trimestre de 2018, houve crescimento de
2,1%, o equivalente a 177,1 mil cabeças.
Mercado de Trabalho
O Indicador Antecedente de
Emprego (IAEmp) subiu 2,6 pontos na
passagem de outubro para novembro,
segundo a FGV. Em médias móveis
trimestrais, o indicador avançou 0,5
ponto.
A diferença salarial entre o que é
pago para um trabalhador do setor
público e para um profissional da
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entusiasmo
estrangeiros.

O Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central decidiu, por
unanimidade, reduzir a Selic de 5,00%
para 4,50% ao ano. Este é o quarto corte
da taxa no atual ciclo, após período de
16 meses de estabilidade.

entre

investidores

As
empresas
com
ações
negociadas na Bolsa brasileira lucraram
R$ 59,7 bilhões no terceiro trimestre
deste ano, segundo levantamento
efetuado pela Economatica. O valor
representa uma alta de 10,6% em relação
ao 3º trimestre do ano passado, quando o
ganho das empresas foi de R$ 54
bilhões.

A Caixa Econômica Federal
anunciou a redução nas taxas de juros
para o crédito imobiliário e o cheque
especial. Para o crédito imobiliário, a
taxa passa de TR + 6,75% para TR +
6,50% ao ano. A redução de 0,25 ponto
porcentual vale para os financiamentos
tanto pelo Sistema Financeiro de
Habitação (SFH) quanto pelo Sistema
Financeiro Imobiliário (SFI).

Segundo o Banco Central, o
endividamento das famílias brasileiras
com o sistema financeiro ficou em
44,8% em setembro, ante 44,7% em
agosto. Se forem descontadas as dívidas
imobiliárias, o endividamento ficou em
26,2% em setembro, ante 26,0% em
agosto.

Pelo feirão de negociação de
dívidas, segundo a CNC, 64,7% das
famílias brasileiras estavam endividadas
em outubro. Percentual de inadimplentes
é de 24,9%.

O saldo do estoque do crédito
ampliado caiu em outubro, devido à
valorização do real em relação ao dólar
no mês passado. A cotação do dólar
estava em R$ 4,16 no fim de setembro,
recuando para R$ 4,00 no fim de
outubro. O saldo do crédito ampliado ao
setor não financeiro caiu 0,6% em
outubro ante setembro, para R$ 9,983
trilhões. O montante equivale a 140,8%
do Produto Interno Bruto (PIB).

A Caixa Econômica Federal
pagará a partir do dia 20 de dezembro o
Fundo de Garantia no novo valor de
R$998,00.
O porcentual de famílias com
dívidas subiu de 64,7% em outubro para
65,1% em novembro. Também houve
elevação em relação a novembro de
2018, quando essa fatia de endividados
era de 60,3%. Por outro lado, a
proporção de famílias inadimplentes,
com dívidas ou contas em atraso,
diminuiu de 24,9% em outubro para
24,7% em novembro, interrompendo
uma sequência de quatro meses
consecutivos de avanços. No entanto, a
inadimplência ainda está em patamar
superior ao de novembro de 2018,
quando 22,9% das famílias tinham
contas em atraso. segundo a CNC.

O saldo de financiamentos do
BNDES para empresas recuou 1,5% em
outubro ante setembro, somando
R$396,286 bilhões. Em 12 meses, a
queda acumulada é de 10,5%.
O BNDES quer extinguir sua
carteira de participações acionárias em
três anos, zerando os quase R$ 120
bilhões
geridos
atualmente
pela
subsidiária BNDESPar.
Inflação
O IPCA registrou em novembro
uma alta de 0,51%, ante
0,10% em
outubro, o maior resultado para o mês
desde 2015, segundo o IBGE.

As
empresas
brasileiras
levantaram neste ano o maior volume de
recursos da década com ofertas de ações,
mas ainda não houve sinais deste
5

O IGP-DI registrou alta de 0,85%
em novembro, após um avanço de 0,55%
em outubro, segundo a FGV.

diferença de preços entre os dois
produtos, vigente desde o primeiro
governo Lula.

A mediana das projeções para o
IPCA de 2019 passou de uma alta de
3,52% para 3,84%, segundo o Relatório
Focus do Banco Central. Para 2020, as
projeções continuam apontando para
3,60%.

Setor Público
A inclusão de medidas a serem
seguidas pelos Estados aumentou para
R$ 855,7 bilhões a estimativa de
economia com a reforma da Previdência,
de acordo com a Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da
Economia. Essa foi a primeira estimativa
oficial depois da promulgação da
reforma, em novembro. A projeção de
economia para a União nos próximos
dez anos foi mantida em R$800,3
bilhões.

O salto de 8,09% no preço das
carnes pressionou a inflação ao
consumidor no mês de novembro, com
uma contribuição de 0,22% para a taxa
de 0,51% registrada pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), item de maior pressão
no mês.

O setor público consolidado
fechou as contas no azul em R$ 9,4
bilhões em outubro. Em setembro, havia
sido registrado um rombo de R$ 20,5
bilhões.

A inflação das carnes deverá
seguir pressionando o orçamento das
famílias até a virada de janeiro para
fevereiro, mas o movimento é pontual e
não muda o cenário mais geral da
dinâmica de preços, especialmente de
serviços e bens duráveis, que segue
oferecendo espaço para mais uma queda
na taxa básica de juros (Selic, hoje em
5,0% ao ano). A avaliação é do
coordenador do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) do Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Getúlio
Vargas (Ibre/FGV).

As
contas
do
Governo
registraram superávit de R$ 8,673
bilhões em outubro. Foi o primeiro saldo
positivo desde abril deste ano.
Os Ministérios da Defesa e da
Educação receberam a maior parte dos
R$ 14 bilhões desbloqueados pelo
Governo federal na semana passada. A
medida foi possível em razão da
arrecadação extra com o mega leilão de
petróleo, realizado na semana retrasada.

O IPC, que mede a inflação na
cidade de São Paulo, subiu 0,80% na
primeira quadrissemana de dezembro,
ganhando força em relação ao acréscimo
de 0,68% verificado no fechamento de
novembro, segundo dados publicados
pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe).

A dívida pública federal em
títulos, que inclui os débitos do Governo
no Brasil e no exterior, registrou queda
de 0,84% em outubro e atingiu R$ 4,120
trilhões, informou a Secretaria do
Tesouro Nacional. Em setembro, a
dívida somava R$ 4,155 trilhões. O
recuo da dívida pública em outubro está
relacionado ao alto volume de
vencimentos de títulos públicos.

A Petrobras anunciou reajuste
médio de 4% no preço do gás de cozinha
para venda em botijão de 13 quilos, mais
usado por clientes residenciais. A
companhia também aumentará o preço
para venda em grandes botijões ou a
granel em 0,6%, em média. Com os
ajustes, a empresa elimina de vez a

O Ministério da Economia
enviou ao Congresso Nacional uma
mensagem modificativa do orçamento de
2020, em que prevê o salário mínimo
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ficará em R$ 1.031. O valor foi reduzido
em R$ 8 em relação ao orçamento já
enviado, porque houve reestimativa no
INPC, que passou de 4% para 3,5%.

cidades como Paris a grande maioria dos
transportes públicos não funcionava e os
poucos que circulavam estavam lotados.
O PIB dos Estados Unidos
cresceu à taxa anualizada de 2,1% no
terceiro trimestre, de acordo com
estimativa
do
Departamento
do
Comércio.

Setor Externo
A balança comercial brasileira
registrou superávit de US$ 3,428 bilhões
em novembro. O valor é 15,9% menor
do que o registrado em novembro do ano
passado, o mais baixo resultado para o
mês
em
quatro
anos.
No mês passado, as exportações
somaram US$ 17,596 bilhões, uma
queda de 16% ante novembro de 2018.
Já as importações chegaram a
US$14,169 bilhões, uma redução
também de 16% na mesma comparação.

O Governo Federal aumentou a
cota para compras em free shops
terrestres de US$ 300 para US$ 500. A
medida entra em vigor a partir de 1º de
janeiro de 2020 e se aplica aos viajantes
que voltam ao País por “via terrestre,
fluvial ou lacustre”. O principal impacto
é nos free shops de fronteira, como
aqueles que existem na divisa entre
Brasil e Paraguai.

A República de Angola antecipou
a quitação de todos os contratos de
financiamento vigentes com o Tesouro
Nacional e com o BNDES. De acordo
com nota divulgada pelo Ministério da
Economia, foram pagos US$ 589
milhões.

A
Organização
para
a
Cooperação
e
Desenvolvimento
Econômico (OCDE) reduziu a previsão
de crescimento da economia mundial
para 2020, passando a projetar
incremento de 2,9%, ante estimativa
anterior de alta de 3%. Para 2019, a
projeção de crescimento foi mantida em
2,9%. Entre as principais desacelerações
previstas para o ano de 2020, destaque
para os Estados Unidos (com alta do PIB
de 2,3% em 2019, recuando para 2% em
2020), China (6,2% em 2019 e 5,7% em
2020) e Japão (1% em 2019 e 0,6% em
2020).

Os países do Mercosul assinaram
uma série de acordos na cúpula de
chefes de Estado realizada em Bento
Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Entre
eles estão, por exemplo, acordo para
livre comércio no setor automotivo com
o Paraguai e ações para facilitar a vida
de quem vive na fronteira.
O presidente Donald Trump
anunciou que irá sobretaxar as
exportações de aço e alumínio do Brasil,
sob argumento de que temos uma
desvalorização do real com vistas a
aumentar a competitividade dos nossos
produtos exportados, principalmente
agrícolas.

Divulgada pelo Federal Reserve
(FED), a produção industrial americana
registrou queda de 0,8% na passagem de
setembro para outubro, na série ajustada
sazonalmente. Na leitura anterior, o
índice havia recuado 0,3%. Na
comparação interanual, isto é, com
outubro de 2018, houve retração de 1,4%
na série sem ajuste.

A França entrou no 8º dia de
greve contra a reforma da Previdência
anunciada pelo Governo do presidente
Emmanuel Macron. Os sindicatos
pediram a ampliação do movimento e
negaram a possibilidade de uma "trégua
de Natal". Na manhã desta quinta, em

O Brasil teve déficit em
transações correntes de US$ 7,874
bilhões em outubro, maior que o
estimado por analistas, na esteira de um
fraco resultado comercial no mês,
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mostraram dados divulgados pelo Banco
Central. De janeiro a outubro, o déficit
em transações correntes alcançou
US$45,657 bilhões, crescimento de 41%
sobre rombo de igual período do ano
passado.
A exportação brasileira para a
China está concentrada em três produtos
básicos: soja, petróleo e ferro, que
respondem por 83% das vendas. O
Brasil compra da China itens
industrializados como plataformas de
petróleo, produtos manufaturados e
eletrônicos.
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