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Os índices de juros, inflação e câmbio apontam o comportamento do mercado no primeiro trimestre do ano de 2019. Os indicadores econômicos 

mostram estabilidade nos preços de produtos e serviços e 

também nas taxas de juros, mas uma certa volatilidade no 

câmbio. 

 A Taxa Selic mensal se mantém estável na média 

de 0,5% ao mês (6,4% ao ano), juntamente com as taxas 

CDI e CDB.  

Já o câmbio comercial (R$/USD) aproxima-se de 

3,90 no mês de março, assinalando uma alta de 16% em 

relação ao mesmo período do ano passado. O câmbio 

começou o ano em queda, mas tem revertido essa 

tendência rapidamente nos últimos três meses subindo 

6% de janeiro a março. As oscilações dizem respeito a 

eventos no contexto político-econômico que têm 

atormentado o mercado e levado a um aumento no preço do dólar. As discussões acerca da Reforma da Previdência têm 

influenciado a variação cambial, que tem oscilado de forma mais acentuada nesse período.  
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O índice geral de inflação do IPCA 15 apresentou 

uma alta de 0,4 com relação ao mesmo período do ano 

passado e de 0,7 vis-à-vis o início do ano. Apesar do 

comportamento dos preços apresentarem uma 

tendência de escalada, o patamar da inflação se 

encontra relativamente baixo dentro do contexto 

econômico do país, visto que a meta para inflação de 

2019 é de 4,5%, de modo que a inflação mensal se 

estabelece bem aquém do limite inferior de 2,75%.   

Parte dessa inflação pode ser explicada pela 

sazonalidade do período. Uma análise setorial da 

inflação acumulada até março, indica um aumento nos 

preços da educação, que ocorre devido ao período de 

volta às aulas.  
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O setor de alimentos também indicou aumento dos preços, justificado pela demanda por vendas, como mostra tabela abaixo. O comércio varejista se 

manteve estável apesar da deflação no setor de vestuário, tal qual no setor transportes.  

                                               

Volume de vendas  

Setor jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 

Comércio 
varejista 

92,9 92,8 93,5 94,3 93,5 93,1 93 94,6 93,8 93 95,9 93,9 94,3 

Produtos 
alimentícios 

99,8 99 99,1 99,9 100,9 97,5 99,3 100 98,9 99 100,9 100,6 101,2 

Automóveis 79,5 82 84,8 86,2 72,4 84,7 82,4 87,6 87,4 87,5 85,4 82,4 87,1 
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