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Mercado Financeiro

novembro

Destaques (IPCA)
O IPCA de novembro teve variação de
0,51%, enquanto, em outubro, havia
registrado 0,10%. Este foi o maior resultado para um mês de novembro desde
2015, quando o IPCA ficou em 1,01%. O
acumulado do ano foi para 3,12% e o dos
últimos doze meses, para 3,27%.

Economia Nacional
Até recentemente, a taxa de juros básica
do Banco Central (BC) era uma das mais
altas do planeta. Os que o acusavam de
estar a serviço dos banqueiros desconheciam que o BC não tinha espaço para
reduzir a Selic, como se reivindicava, a
não ser que pusesse a perder a meta para
a inflação, irresponsavelmente. Eis que a
Selic está em 5%, e deve cair em dezembro para 4,5%. Os mais otimistas a estimam em 4% em 2020.

Economia Internacional
A China revisou para cima nesta sexta-feira seu Produto Interno Bruto (PIB)
nominal de 2018 em 2,1%, para 91,93
trilhões de iuanes (13,08 trilhões de dólares), mantendo-a no caminho para alcançar sua meta de dobrar o tamanho de sua
economia até 2020 em relação a 2010. A
economia americana adicionou 266 mil
empregos em novembro, acima do esperado por alguns economistas

dezembro

IPCA de dezembro subiu 1,15%, enquanto, em novembro, havia registrado
0,51%. Este foi o maior resultado para um
mês de dezembro desde 2002, quando o
IPCA ficou em 2,10%. Em dezembro de
2018, a taxa foi de 0,15%. No ano, o IPCA
acumulou variação de 4,31%, 0,56 p.p.
acima dos 3,75% registrados em 2018.
Com a alta dos preços em açougues e
supermercados, a carne saiu de cena ou
perdeu protagonismo em bares e restaurantes. Em dezembro, essa alta de
18,06% influenciou no indicador de
inflação, ao registrar alta de 1,15% no
mês.
Num ano marcado pela forte volatilidade do câmbio, a saída de dólares da
economia brasileira superou o ingresso
em US$ 44,77 bilhões em 2019, divulgou
hoje (8), o Banco Central (BC).
A economia dos Estados Unidos gerou
145 mil postos de trabalho em dezembro de 2019, segundo relatório de emprego (conhecido como Payroll).
Dados publicados hoje pelo PBoC, o
banco central chinês, mostram que as
reservas da segunda maior economia do
mundo aumentaram US$ 12,33 bilhões
em dezembro, a US$ 3,108 trilhões,
revertendo queda de US$ 9,6 bilhões
registrada em novembro.
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Segmento RPPS
Destaques
novembro

dezembro

IPCA: 0,51%

INPC: 0,54%

IPCA: 1,15%

INPC: 1,22%

IPCA + 6: 1,00%

INPC + 6: 1,03%

IPCA + 6: 1,64%

INPC + 6: 1,71%

IPCA + 5: 0,92%

INPC + 5: 0,95%

IPCA + 5: 1,56%

INPC + 5: 1,63%
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Estatísticas RPPS - Envio de Dair’s
Avaliando os dados do CADPREV, foram enviados 1.297 dair’s no mês de novembro de 2019 e 241 dair’s no mês de dezembro de 2019, referente à diversos períodos inclusive documentos em atraso.

Irregularidades
Dos arquivos enviados e relatados acima, do total de 1.297 de novembro, 250
(19,27%) foram apontados com IRREGULARES e dos 241 de dezembro, 33
(13,69%) também foram apontados com IRREGULARIDADES.
Fonte: CADPREV / MPS (leitura automatizada até 22/01/2020)
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