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29/01 – SEGUNDA-FEIRA             

- Boletim FOCUS/Banco Central 

- Índice Nacional de Expectativa do Consumidor –

INEC / CNI 

- Sondagem da Indústria / FGV 

- Estatísticas monetárias e de crédito / Banco

Central 

- Relatório mensal da dívida pública federal /

Tesouro Nacional 

  

30/01 – TERÇA-FEIRA                      

- Índice de Preços ao Produtor - Indústrias

Extrativas e de Transformação / IBGE 

- IGP-M / FGV 

- Indicador de Incerteza da Economia / FGV 

- Resultado primário do Governo Central /

Tesouro Nacional 
 

31/01 – QUARTA-FEIRA                

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Contínua Mensal/ IBGE 

- Sondagem de Serviços / FGV 

- Estatísticas Fiscais / Banco Central 

 

01/02 – QUINTA-FEIRA                 

- IPC-S / FGV 

- Emplacamentos de veículos / FENABRAVE 

 

SEM DATA DEFINIDA: 

- Boletim Informativo de Crédito Imobiliário e

Poupança / ABECIP

 
SEMANA ANTERIOR 
 
ATIVIDADE – Na última semana foi evidenciado pela CNI na Sondagem da Indústria e na Sondagem da
Indústria da Construção que a indústria permanece em trajetória de recuperação moderada,
entretanto, a indústria da construção está em ritmo mais lento que os demais segmentos
industriais, apesar registrar otimismo com relação ao futuro, mas ainda não percebem melhora nas
condições correntes de seus negócios. Tanto o índice de confiança do empresário da construção
medido pela CNI, quanto o calculado pela FGV registraram novos avanços, sendo este último o
maior nível desde janeiro de 2015. 
 
No âmbito do mercado imobiliário foi divulgado os indicadores FIPE/ABRAINC, em que fica
evidenciada a importância do PMCMV para o Mercado Imobiliário, pois não fosse este segmento os

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


resultados agregados tenderiam a ser negativos, pois os segmentos de média e alta renda ainda
acumulam retração em 2017. 
 
Em relação ao mercado de trabalho formal foi conhecido a movimentação do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho. Nele se constata que em 2017, o
saldo ainda foi negativo em 20.832 vagas, mais quando comparado a mais de 1,3 milhão de vagas
perdidas em 2016 é possível concluir que houve uma melhora significativa ao longo do ano de 2017. No
ano a construção foi o setor econômico que mais contribuiu negativamente, com a perda 104
mil vagas, o maior resultado em termos absolutos e relativos.  
 
Cabe observar que no mês de dezembro de 2017, em termo absolutos, a construção registrou
saldo negativo (-52 mil), mas ainda melhor que a indústria de transformação (-110 mil) e de serviços
(-107 mil), entretanto, em termos relativos a construção foi o setor econômico que mais perdeu
trabalhadores de seu estoque nas bases mensal e anual. 
 
INFLAÇÃO E POLÍTICA MONETÁRIA – Na última semana foi conhecido a Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) que teve variação de 0,39% em janeiro, acima de
dezembro/2017 (0,35%) e do mesmo mês no ano anterior (0,31%). No acumulado dos últimos
doze meses, o índice registrou 3,02%, ficando acima dos 2,94% registrados nos 12 meses anteriores,
mas abaixo do centro da meta de inflação (4,5%) e sem mostrar sinais de pressões
inflacionárias.  
 
Neste sentido, o indicador de expectativa dos consumidores brasileiros para a inflação medido pela FGV
para os próximos 12 meses também mostrou recuo, ou seja, os consumidores acreditam que os preços
devem subir menos. 
 
Com economia ainda fraca, mas em recuperação lenta e otimista, somado a ausência de pressões
inflacionárias, se espera uma nova redução da taxa básica na reunião de fevereiro do COPOM. 
 
FISCAL – O Tesouro Nacional divulgou que a Dívida Pública Federal (DPF) aumentou 1,89% em
termos nominais na passagem de novembro para dezembro, somando R$ 3,559 trilhões. Este
resultado está dentro da meta estabelecida no Plano Anual de Financiamento (PAF), entretanto, enquanto
forem registrados déficits este montante deverá permanecer crescendo. 
 
Cabe destacar que a dívida está sendo “rolada” com o menor custo da série histórica iniciada em
2005 (10,34%,) e há uma aproximação entre a dívida bruta e líquida. 
  
SEMANA ATUAL 
 
FOCUS – Os analistas do mercado financeiro mantiveram as estimativas de inflação deste ano e
do próximo, respectivamente em 3,95% e 4,25% ao ano. 
A projeção do PIB deste ano foi reduzida de 2,70% para 2,66%. Para 2018 foi elevada de
2,99% para 3%. 
  
FISCAL - De acordo com os dados divulgados pelo Tesouro Nacional, o governo central registrou um
déficit de R$ 124,401 bilhões em 2017, diante da autorização de déficit de até R$ 159
bilhões. Segundo a pasta a razão foi o resultado positivo de R$ 59 bilhões do Tesouro. 
  
Com o aumento das despesas obrigatórias, principalmente as previdenciárias, os
investimentos do governo central em 2017 ficaram em torno de R$ 46 bilhões, o que
representa 0,69% do Produto Interno Bruto (PIB), o menor percentual desde 2007. 
  
 ATIVIDADE – Na quarta-feira o IBGE divulgará a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua Mensal que tem mostrado sucessivos resultados de melhora do emprego puxado pelo
aumento da informalidade. 
 
Espera-se que a PNAD de dezembro registrará leva aumento do desemprego, causado basicamente pelo
números de pessoas que voltaram a procurar emprego, um resultado do retorno do otimismo e das



perspectivas de um crescimento maior. 
  
CRÉDITO IMOBILIÁRIO – Também será divulgada ao longo desta semana, o Boletim Informativo de
Crédito Imobiliário e Poupança de dezembro pela ABECIP que permitirá conhecer o volume de
financiamento imobiliário por meio do SBPE em 2017. 
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