Monitor Econômico
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Dados divulgados entre os dias 04 de novembro e 08 de novembro
Inflação (INPC e IPCA)
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
registrou variação de 0,10% em outubro de 2019,
conforme o IBGE, após registrar -0,04% em
setembro. No mesmo mês de 2018, a inflação
havia sido de 0,45%. Assim, a inflação acumulada
em 2019 alcançou 2,60%, abaixo dos 3,81%
apurados em 2018. Em 12 meses, a inflação
registra 2,54%, ante 4,56% registrados nos 12
meses fechados em outubro de 2018. O resultado
no mês teve maior influência negativa (-0,10 p.p.)
do grupo de Habitação (-0,61%), enquanto a alta
de maior impacto no índice (0,08 p.p.) foi verificada
no grupo de Transportes (0,45%), seguida por
Saúde e cuidados pessoais (0,40%) e Vestuário
(0,63%). A queda nos preços da Habitação foi
puxada pela variação de -3,22% na energia
elétrica, em função da vigência da bandeira
tarifária amarela, gerando um impacto de -0,13 p.p.
o IPCA. Nos transportes, a elevação refletiu o
aumento dos preços da gasolina (1,28%), que
contribuiu com 0,05 p.p. no índice, e no etanol
(1,90%). Na Região Metropolitana de Porto Alegre
(RMPA), o IPCA recuou 0,01% em outubro, após
queda de 0,04% no mês anterior. As maiores
influências negativas foram exercidas pelos grupos
Habitação (-0,74%) e Alimentação (-0,26%), com

impactos de -0,11 p.p.
e -0,07 p.p.,
respectivamente, enquanto Transportes (0,39%)
contribui com 0,07 p.p. e Saúdes e cuidados
pessoais (0,50%) com 0,06 p.p.. Assim, o IPCA
acumula crescimento em 12 meses de 2,25%,
frente a 5,65% verificados em outubro de 2018. No
que diz respeito ao Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), em outubro, sua variação no
país foi de 0,04%, acumulando alta de 2,55% em
12 meses. Na RMPA, o INPC teve recuo de
0,11%, com variação acumulada de 2,51% entre
janeiro e outubro de 2019, registrando alta de
2,16% em 12 meses. O resultado do IPCA de
outubro registrou o menor valor para o mês desde
1998, repetindo a marca do mês anterior. O
resultado dá suporte à avaliação do Comitê de
Política Monetária (Copom) de risco de
propagação baixista na inflação: o índice se
encontra abaixo do limite inferior da meta. Assim,
como temos ressaltado, enquanto a inflação se
mantém baixa e as projeções ainda ficam distantes
da meta (4,25%), sobra espaço para o ajuste do
estímulo monetário que, mesmo com efeito
defasado, deverá ser intensificado em dezembro
pelo Copom com novo corte na Selic.
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Produção Industrial (Regional)
Em setembro, a produção industrial regional teve
queda de 2,9% na série com ajuste sazonal. Esse
resultado sucede a baixa de 3,3% ocorrida em

agosto. Na comparação interanual foi registrada
queda de 1,1%. No acumulado do ano, os dados
revelaram crescimento de 4,3% da produção, ao
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passo que nos 12 meses setembro o aumento foi
de 5,5%. Assim, para os dois acumulados (ano e
12 meses) o estado desempenha acima da média
nacional, -1,4% e -1,3%, respectivamente. Em
termos desagregados, o as categorias que tiveram
as maiores altas foram Fabricação de produtos de

metal, exceto máquinas e equipamentos (13,6%) e
Preparação de couros e fabricação de artefatos de
couro, artigos para viagem e calçados (9,2%). Por
outro lado, tiveram fortes recuos a produção de
fumo (-41,3%) e abricação de produtos de
borracha e de material plástico (-9,3%).

Produção Industrial – Rio Grande do Sul
Volume acumulado em 12 meses – Número índice (Out/2008 = 100)
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Boletim Focus
PROJEÇÕES FOCUS
2019

INDICADORES
SELECIONADOS

2020

Última
Semana

Atual

Última
Semana

Atual

IPCA

3,29%

3,31%

3,60%

3,60%

PIB (Crescimento)

0,92%

0,92%

2,00%

2,08%

Taxa de Câmbio – fim de
período

R$/US$ 4,00

R$/US$ 4,00

R$/US$ 4,00

R$/US$ 4,00

Meta Taxa Selic – fim de
período (% a.a.)

4,50%

4,50%

4,50%

4,50%

3,61%

IPCA nos próximos 12 meses
Fonte: Banco Central (Boletim Focus de 11 de novembro de 2019)

Dados que serão divulgados entre os dias 11 de outubro e 14 de novembro
Indicador
Pesquisa Mensal de Serviços
Levantamento Sistemático da Produção Agrícola
Pesquisa Mensal de Comércio
Prognóstico da Safra 2020

Referência
Setembro de 2019
Outubro de 2019
Setembro de 2019
1º Prognóstico

Fonte
IBGE
IBGE
IBGE
IBGE

Caso queira receber o Monitor Econômico Semanal, em versão eletrônica, entre em contato através do
e-mail: assec@fecomercio-rs.org.br
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É permitida a reprodução total ou parcial deste conteúdo, elaborado pela FECOMÉRCIO-RS, desde que citada a
fonte/elaboração. A FECOMÉRCIO-RS não se responsabiliza por atos/interpretações/decisões tomadas com base nas
informações disponibilizadas por suas publicações.
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