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05/02 – SEGUNDA-FEIRA             

 - Boletim FOCUS/Banco Central 

 - IGMI-C / FGV 

 

06/02 – TERÇA-FEIRA                      

 - IGP-DI / FGV 

 - Produção e venda de veículos / ANFAVEA 

 

07/02 – QUARTA-FEIRA                

 - Índice Commodities Brasil (IC-Br) / Banco

Central 

 - Divulgação da Taxa Básica pelo COPOM /

Banco Central 
 

08/02 – QUINTA-FEIRA                 

 - Índice Nacional de Preços ao Consumidor –

INPC / IBGE 

 - Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo – IPCA / IBGE 

 - Levantamento Sistemático da Produção

Agrícola / IBGE 

 - Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física –

Regional /IBGE 

 - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e

Índices da Construção Civil – SINAPI / IBGE 

 - Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) e

Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) /

FGV 

 - IPC-S / FGV 

 

09/02 – SEXTA-FEIRA                     

 - Pesquisa Mensal de Comércio / IBGE 

 - IPC-S Capitais / FGV

 
SEMANA ANTERIOR 
 
ATIVIDADE – Na última semana das Sondagens divulgadas pela FGV, a industrial mostrou
estabilidade da atividade e da capacidade instalada em patamar elevado, com leve piora das
expectativas; a de Serviços também registrou melhora atingindo o maior nível desde julho de
2014. Entretanto, o Indicador de Incerteza registra aumento, demonstrando que apesar das
convergências das previsões, a situação fiscal e as questões político-partidárias ainda geram
incertezas. 
 
Os números divulgados do Mercado de Trabalho na PNAD Contínua do IBGE, registram uma nova

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


queda da taxa de desemprego pelo oitavo mês consecutivo, ainda que modesta diante dos fortes
impactos sofridos neste mercado na recente crise. Cabe destacar que se verifica também um queda da
qualidade dos empregos gerados com aumento da informalidade. 
 
CRÉDITO – A nota sobre a política monetária e creditícia do Banco Central mostrou que tanto as
carteiras de Pessoa Física, quanto Jurídica, em 2017, encolheram 0,6%, depois de registrar
queda de 3,5% no ano anterior. A inadimplência e a taxa de juros final também recuaram e as
famílias reduziram seu comprometimento de renda com dívidas. 
 
No Mercado Imobiliário, a ABECIP mostrou que, em 2017, o volume total de financiamento do
SBPE atingiu R$ 43,15 bilhões, resultado 7,4% inferior ao apurado em 2016. As unidades
financiadas se retraíram manos, em 12,1% menos que 2016, foram 175,62 mil imóveis objeto de crédito
bancário. 
 
FISCAL – O Tesouro Nacional divulgou que o governo encerrou 2017 com um déficit de R$ 124
bilhões (1,9% do PIB), resultado ano abaixo da meta de R$159,0 bilhões, mas as despesas já
estão no teto de gastos e a programação orçamentária e financeira divulgada pelo governo na semana
passada prevê uma elevação do gastos, que mesmo assim permite o cumprimento da meta estabelecida,
mas pode ultrapassar o “teto dos gastos”, principalmente por ser um ano eleitoral, o que dificulta a
redução de despesas. Neste sentido, foi anunciado o bloqueio de R$ 16,2 bilhões constituirá
reserva no decreto de programação, sendo que R$ 8 bilhões serão realocados para outras
finalidades. 
  
SEMANA ATUAL 
 
FOCUS – Os analistas do mercado financeiro realizaram pequenos ajustes nas estimativas de
inflação deste ano, passando de 3,95% para 3,94% ao ano, sendo mantido em 4,25% ao ano
para 2018. 
 
A projeção do PIB deste ano foi elevado de 2,66% para 2,70%. Para 2018 foi mantida em 3%. 
  
POLÍTICA MONETÁRIA E INFLAÇÃO – Esta semana terá como destaque a divulgação da meta
SELIC no final da quarta-feira, que poderá ter nova redução diante de indicadores de inflação baixos
e com núcleos estáveis. 
 
Neste sentido, também serão conhecidos o IGP-DI, o INPC e o IPCA, índice oficial de inflação,
referente ao mês de janeiro de 2018 que será divulgado na quinta-feira. Neste dia, também será
conhecido o SINAPI divulgado pelo IBGE que auxilia o setor público a estimar o custo de seus
investimentos, bem como auxiliam na elaboração, análise, avaliação e atualização dos valores das
despesas nos contratos e orçamentos. 
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