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Dados divulgados entre os dias 18 de novembro e 22 de novembro
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Boletim Focus
PROJEÇÕES FOCUS
2019

INDICADORES
SELECIONADOS

2020

Última
Semana

Atual

Última
Semana

Atual

IPCA

3,33%

3,46%

3,60%

3,60%

PIB (Crescimento)

0,92%

0,99%

2,17%

2,20%

Taxa de Câmbio – fim de
período

R$/US$ 4,00

R$/US$ 4,10

R$/US$ 4,00

R$/US$ 4,00

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

4,50%

4,50%

4,25%

4,50%

3,68%

IPCA nos próximos 12 meses
Fonte: Banco Central (Boletim Focus de 22 novembro de 2019)

Dados que serão divulgados entre os dias 25 de novembro e 29 de novembro
Indicador
Sondagem do Consumidor
Nota de Setor Externo
Sondagem do Comércio
Nota de Política Monetária e Operações de Crédito
IGP-M
PNAD Contínua Mensal
Nota de Política Fiscal
Sondagem de Serviços

Referência
Novembro de 2019
Outubro de 2019
Novembro de 2019
Outubro de 2019
Novembro de 2019
Outubro de 2019
Outubro de 2019
Novembro de 2019

Fonte
FGV
Banco Central
FGV
Banco Central
FGV
IBGE
Banco Central
FGV

Caso queira receber o Monitor Econômico Semanal, em versão eletrônica, entre em contato através do
e-mail: assec@fecomercio-rs.org.br
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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