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Mercado Financeiro

janeiro

Destaques (IPCA)

O IPCA de janeiro variou 0,21%. Foi o
menor resultado para um mês de janeiro
desde o início do Plano Real. O acumulado dos últimos doze meses foi a 4,19%,
abaixo dos 4,31% observados nos 12
meses imediatamente anteriores. Em
janeiro de 2019, a taxa havia ficado em
0,32%.

fevereiro

O IPCA de fevereiro teve alta de
0,25%. Foi o menor resultado para um
mês de fevereiro desde 2000, quando o
índice foi de 0,13%. No ano, o IPCA acumulou alta de 0,46% e, nos últimos 12
meses, de 4,01%, abaixo dos 4,19% observados nos 12 meses imediatamente
anteriores. Em fevereiro de 2019, a taxa
havia sido 0,43%.

Economia Nacional
Com o avanço da epidemia do novo coronavírus, bancos já começaram a rever suas
projeções para a economia brasileira em
2020. O UBS baixou sua estimativa para
crescimento do PIB brasileiro de 2,5%
para 2,1%, alegando que a China é o
maior parceiro comercial do Brasil e que
influencia o preço das mais importantes
commodities brasileiras nos mercados
globais.

Economia Internacional

O ano começou agitado para os mercados
acionários globais, com o assassinato do
general iraniano Qasem Soleimani pelos
Estados Unidos colocando os riscos geopolíticos — que ficaram em segundo plano no
ano passado — de volta no radar dos investidores. Mas abrandados os temores iniciais
sobre o risco de agravamento das tensões
entre EUA e Irã, as projeções para 2020 se
mostram favoráveis, com avanços no mercado acionário e uma estabilização do crescimento econômico.

Desde o fim do Carnaval, a instabilidade
nos mercados de câmbio e juros e na
Bolsa brasileira era atribuída aos efeitos
do coronavírus sobre a atividade econômica no mundo.
Os indicadores financeiros sinalizaram
com mais clareza que há também uma
perda da confiança dos investidores em
relação à economia brasileira.
A venda de produtos brasileiros para a
China, Hong Kong e Macau somaram
US$ 4,724 bilhões em fevereiro, alta de
20,9% na comparação com o mesmo
mês de 2019, informou nesta segunda-feira (2) o Ministério da Economia.
O resultado de fevereiro surpreende
porque há entre associações de exportadores temor de redução das vendas de
produtos brasileiros para o exterior,
especialmente para China, principal parceiro comercial do Brasil e epicentro da
epidemia do coronavírus.
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Segmento RPPS
Destaques
janeiro

fevereiro

IPCA: 0,21%

INPC: 0,19%

IPCA: 0,25%

INPC: 0,17%

IPCA + 6: 0,69%

INPC + 6: 0,67%

IPCA + 6: 0,73%

INPC + 6: 0,65%

IPCA + 5: 0,61%

INPC + 5: 0,59%

IPCA + 5: 0,65%

INPC + 5: 0,57%
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Estatísticas RPPS - Envio de Dair’s
Avaliando os dados do CADPREV, foram enviados 1.493 dair’s no mês de janeiro
de 2020 e 1.162 dair’s no mês de fevereiro de 2020, referente à diversos períodos
inclusive documentos em atraso.

Irregularidades
Dos arquivos enviados e relatados acima, do total de 1.493 de janeiro, 306
(20,49%) foram apontados com IRREGULARES e dos 1.162 de fevereiro, 182
(15,66%) também foram apontados com IRREGULARIDADES.
Fonte: CADPREV / MPS (leitura automatizada até 28/04/2020)
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