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Dados divulgados entre os dias 02 de janeiro e 04 de janeiro
Balança Comercial
Em dezembro, a balança comercial brasileira
registrou superávit de US$ 6,6 bilhões. Este valor é
32,8% maior que o verificado em dezembro de
2017 (US$ 5,0 bilhões). O saldo de dezembro foi
resultado de US$ 19,6 bilhões em exportações e
de US$ 12,9 bilhões em importações. Assim, as
exportações apresentaram aumento de 11,1% na
comparação interanual ao passo que na margem
houve queda de 6,5%. As importações, por sua
vez, registraram 2,5% de aumento frente a
dezembro de 2017 e variação de -23,4% na
comparação com o mês anterior. O fluxo de

comércio (soma das exportações e importações)
registrou valor de US$ 32,5 bilhões e teve baixa
frente a novembro (US$ 37,8 bilhões) de 14,1%.
No
ano,
as
exportações
acumularam
US$ 239,5 bilhões, com elevação de 10,0% em
relação ao mesmo período de 2017. As
importações por sua vez, cresceram 20,2%,
totalizando US$ 181,2 bilhões. Com isso, o saldo
comercial acumulado encerra o ano de 2018 com a
cifra de US$ 58,3 bilhões, valor 13,8% inferior ao
verificado no ano anterior.

Boletim Focus
PROJEÇÕES FOCUS
2018

INDICADORES
SELECIONADOS

2019

Última
Semana

Atual

Última
Semana

Atual

IPCA

3,69%

3,69%

4,01%

4,01%

PIB (Crescimento)

1,30%

1,30%

2,55%

2,53%

Taxa de Câmbio – fim de
período

R$/US$ 3,85

-

R$/US$ 3,80

R$/US$ 3,80

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

-

-

7,13%

7,0%

3,96%

IPCA nos próximos 12 meses
Fonte: Banco Central (Boletim Focus de 04 de janeiro de 2019)

Dados que serão divulgados entre os dias 07 de janeiro e 11 de janeiro
Indicador
Pesquisa Industrial Mensal - P. Física - Brasil
Levantamento Sistemático da Produção Agrícola
Prognóstico Safra 2018
IPCA e INPC
Pesquisa Industrial Mensal - P. Física - Regional

Referência
Novembro de 2018
Dezembro de 2018
3º Prognóstico
Dezembro de 2018
Novembro de 2018

Fonte
IBGE
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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