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04/12 – SEGUNDA-FEIRA             

- Boletim FOCUS/Banco Central 

- IPC-S Capitais / FGV 

- Indicadores Industriais / CNI 

 

05/12 - TERÇA-FEIRA 

- Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física -

Brasil / IBGE 

 

06/12 – QUARTA-FEIRA                

- Produção e venda de veículos / ANFAVEA 

- Índice Commodities Brasil (IC-Br) / Banco

Central 

- Anuncio da meta SELIC / Banco

Central               

07/12 – QUINTA-FEIRA                 

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Contínua: Outras formas de trabalho / IBGE 

- Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) e

Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) /

FGV 

- IGP-DI / FGV  

    

08/12 – SEXTA-FEIRA 

- Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física -

Regional / IBGE 

- 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 

- IPC-S / FGV

SEMANA ANTERIOR 
 
ATIVIDADE – O PIB do 3° trimestre de 2017 divulgado na última semana evidenciou a recuperação
em ritmo lento com crescimento de apenas 0,1% em relação ao segundo trimestre, abaixo das
expectativas dos analistas de mercado. 
 
O consumo das famílias permanece contribuindo com a recuperação (1,2% ante trimestre anterior)
e após 15 trimestres de queda, os investimentos, medidos pela Formação Bruta de Capital Fixo
também mostraram crescimento de 1,6%, na mesma base de comparação. 
 
O principal responsável pelo aumento do investimento foi a importação de máquinas e
equipamentos, um fator que pode ser eventual como indicador da preparação do ambiente

http://cbic.org.br/sala-de-imprensa/view-edicoes-informativo/CBIC%20Hoje


econômico para a retomada. Entretanto, a construção que possui maior peso na taxa de
investimento (53%) e efeito duradouro, ficou estagnada, portanto fica evidenciado que sem a
recuperação do setor da construção a recuperação econômica permanecerá lenta e fraca. 
 
As sondagens divulgadas ao longo da última semana permanecem mostrando melhora da
percepção dos setores produtivos, com destaque para o da indústria da construção que apesar
de mostrar melhora em outubro, permanece com a atividade abaixo do usual e com elevada
ociosidade. Ao mesmo tempo que os indicadores de expectativa apontam, em sua maioria,
para estabilidade. 
 
No entanto, o índice de confiança do empresário da indústria da construção e o índice de
intenção de investimento cresceram pelo quarto mês consecutivo. O primeiro reflete que os
empresários estão mais confiantes e o indicador encontra-se acima da média histórica, já o segundo
mostra que a intenção de investir está se recuperando, mas ainda em níveis muito baixos. 
 
Em relação ao consumidores se verifica melhora da confiança, o que deve contribuir para
elevar o consumo, principalmente porque os dados divulgados de inflação permanecem em movimento
de queda. 
 
Dados da PNAD Contínua mostraram uma taxa de desemprego de 12,2%, com redução de 0,6
ponto percentual no trimestre encerrado em outubro em relação ao trimestre anterior. Apesar
da melhora, o resultado é pior que o observado no mesmo período do ano passado (11,8%) e tem por
base principalmente trabalhadores sem carteira de trabalho considerados informais. 
 
CRÉDITO IMOBILIÁRIO – Segundo dados da ABECIP o crédito imobiliário com recursos da poupança
somou R$ 3,7 bilhões em outubro, crescimento de 1,2% em relação a outubro do ano passado. 
 
No ano, foram financiados R$ 36,3 bilhões um resultado 2,5% inferior ao verificado no mesmo
período de 2016. Da mesma maneira, nos 12 meses anteriores a outubro de 2017 houve retração de
0,9%, num total financiado de R$ 45,7 bilhões, quando comparado com os 12 meses precedentes. 
 
Apesar de em outubro a poupança ter interrompido a sequência de cinco altas consecutivas de
arrecadação liquida positiva, o resultado é coerente com o ajuste da poupança precaucional diante da
melhora da confiança do consumidor. 
 
FISCAL – Dados do Banco Central sobre a política fiscal registraram um superávit primário de R$ 4,8
bilhões do setor público consolidado em outubro. No ano, o resultado ficou deficitário em R$
77,3 bilhões, pior da série iniciada em 2001 e nos 12 meses até outubro, houve déficit primário de
R$ 187,230 bilhões, ou 2,88% do Produto Interno Bruto (PIB). 
  
SEMANA ATUAL 
 
FOCUS – Os analistas do mercado financeiro fizeram um pequeno ajuste, para baixo, nas
estimativas de inflação deste ano, estimam crescimento maior para este e para o próximo ano. 
 
As expectativas de inflação foram reduzidas de 3,06% para 3,03% para este ano ficando
mantida a previsão de 4,02% em 2018. 
A projeção do PIB deste ano foi elevada de 0,73% para 0,89%. Para 2018 foi elevada de
2,58% para 2,60%. 
  
INFLAÇÃO, CUSTOS E POLÍTICA MONETÁRIA – Os destaques desta semana estão na divulgação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA na sexta-feira e a reunião do Comitê de Política
Monetária (COPOM) que deverá anunciar sua decisão sobre a taxa SELIC na tarde de quarta-feira. A
expectativa é de que ambas as informações sejam favoráveis, com redução da taxa básica em 0,5 ponto
percentual e inflação em movimento de queda. 
  
Ainda na sexta-feira o IBGE também divulgará o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Índices da Construção Civil (SINAPI) que calcula os custos da construção e serve de referência de



preços para serviços contratados com o poder público. 
  
ATIVIDADE – A CNI divulga no dia de hoje seus indicadores industriais. Na terça-feira o IBGE
apresenta a Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física dados nacionais e na sexta-feira será
anunciada a Produção Física – Regional. 
  
O Banco Central divulgará na quarta-feira o Índice Commodities Brasil (IC-Br) e no dia seguinte
a FGV apresente seus indicadores do mercado de trabalho, o Indicador Antecedente de Emprego
(IAEmp) e o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD). 
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