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06/11 – SEGUNDA-FEIRA             

- Boletim FOCUS/Banco Central 

 

08/11 – QUARTA-FEIRA                

- Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física –

Regional / IBGE 

- Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna

(IGP-DI) / FGV 

- Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-

S) / FGV 

- Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) e

Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) /

FGV

09/10 – QUINTA-FEIRA 

- Levantamento Sistemático da Produção Agrícola

/ IBGE 

- Prognóstico Safra 2018 / IBGE 

- Pesquisa de Estoques / IBGE 

- Contas Nacionais 2015 / IBGE 

- Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-

S) Capitais /FGV 

 

10/10 – SEXTA-FEIRA  

- Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo (IPCA) / IBGE 

- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e

Índices da Construção Civil (SINAPI) / IBGE 

- Índice Nacional de Preços ao Consumidor

(INPC) / IBGE

 
SEMANA ANTERIOR 
 
ATIVIDADE – A confiança do consumidor divulgado pela CNI, bem como, os índices de confiança
dos setores industrial e de serviços da FGV, reforçam o cenário de recuperação gradual da
atividade econômica. 
 
A taxa de desemprego (12,4%) do trimestre encerrado em setembro de 2017, divulgada na
PNAD Contínua do IBGE, mostra recuou de 0,6 ponto percentual ante o trimestre móvel anterior, mas
ainda 0,6 ponto percentual acima do mesmo trimestre do ano passado. De maneira que, houve redução
da população desocupada, particularmente na categoria dos trabalhadores por conta própria
(sem carteira assinada), mas a recuperação é lenta e oscilante. 
 
O segmento industrial, certamente um dos mais afetados pela recessão, mostrou perda do fôlego
em setembro frente a outubro, por meio dos indicadores industrias da CNI. Por outro lado, a produção
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industrial de setembro, medida pelo IBGE cresceu 0,2% ante o mês anterior e acumula
resultados positivos nas bases anuais e de doze meses. 
 
INFLAÇÃO E POLÍTCA MONETÁRIA – Na última semana, o IGP-M de outubro registrou
desaceleração frente o mês anterior o que contribui para o cenário favorável de redução da taxa básica
de juros, ratificada pela Ata do Copom divulgada na última terça que indicou que, não havendo
mudança deste cenário, na reunião de dezembro o Comitê de Política Monetária deverá
reduzir a taxa básica em 0,5 ponto percentual, levando a meta SELIC para 7% ao ano. 
 
Uma questão que cabe destaque foi a decisão do FOMC (“COPOM americano”) em manter a taxa básica
de juros americana inalterada, apesar do PIB dos EUA do terceiro trimestre ter registrado alta de
3,0% em termos anualizados, além de aumento da pressão inflacionária, fatos que reforçam a
expectativa de elevação na reunião de dezembro. 
 
FISCAL – Segundo o Banco Central, o governo central registrou déficit de R$ 100,9 bilhões de
janeiro a setembro, sendo que a meta para este ano é de déficit R$ 159 bilhões. 
 
Esta nova meta permitiu o governo ampliar em mais de R$ 20 bilhões o orçamento de 2018, nesta
versão, foi privilegiado investimentos em obras de infraestrutura fundamentais para o
desenvolvimento social e econômico sustentável do país. 
 
Dados da CNI, divulgado na semana, demonstraram que o investimento em infraestrutura está em
2,14% do PIB, ou 60% menos do que era aplicado nos anos 1970. 
 
Para o segmento de logística serão R$ 10,1 bilhões, para energia serão R$ 0,4 bilhões, para
defesa serão R$ 4,5 bilhões e para área social e urbana R$ 10,9 bilhões, sendo R$ 5,2 bilhões
para o Programa Minha Casa Minha Vida. 
  
SEMANA ATUAL 
 
FOCUS – Os analistas do mercado financeiro mantiveram as expectativas de inflação em 3,08%
para este ano e 4,02% para 2018. A projeção dos juros foi mantida em 7% para o final deste e
do próximo ano. 
 
A projeção do PIB deste e do próximo ano também foram mantidos, sendo respectivamente
em 0,72% e 2,50%.  
  
INFLAÇÃO e CUSTOS – Na quarta-feira serão divulgados o Índice Geral de Preços-Disponibilidade
Interna (IGP-DI) e o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), ambos pela FGV. 
 
O destaque será na sexta-feira em que o IBGE divulgará o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), indicador oficial de inflação, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil (SINAPI) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 
  
ATIVIDADE – Na quarta-feira o IBGE divulga a Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física –
Regional e a FGV indicadores antecedentes do emprego. 
Na quinta o IBGE apresenta o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, o Prognóstico Safra
2018, a Pesquisa de Estoques e por fim, as Contas Nacionais referentes ao ano de 2015. 
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