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19/02 – SEGUNDA-FEIRA             

- Boletim FOCUS/Banco Central 

- Índice de Atividade Econômica do Banco Central

(IBC-Br) / BCB 

 

20/02 – TERÇA-FEIRA                      

- Indicador Antecedente Composto da Economia

(IACE) e Indicador Coincidente Composto da

Economia (ICCE) / FGV TCB 
 
21/02 – QUARTA-FEIRA                

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Contínua: Acesso à Internet e à televisão e posse

de telefone móvel celular para uso pessoal 

- Monitor do PIB / FGV 

 

22/02 – QUINTA-FEIRA                 

- ICEI - Índice de Confiança do Empresário

Industrial / CNI 

- Sondagem da América Latina / FGV

23/02 – SEXTA-FEIRA                     

- Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo 15 / IBGE 

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Contínua Trimestral / IBGE 

- Sondagem Industrial / CNI 

- INCC-M / FGV 

- Sondagem do Consumidor / FGV 

 

SEM DATA DEFINIDA                     

- Cadastro Geral de Empregados e

Desempregados (CAGED) / Ministério do

Trabalho 

- Arrecadação de impostos e contribuições /

Receita Federal

 
SEMANA ANTERIOR 
 
 
Política Monetária – A última semana registrou praticamente três dias úteis com término do período
de Carnaval.  O grande destaque foi a divulgação da Ata da última reunião do COPOM que
ratificou o baixo risco inflacionário, dando sinais inclusive da possibilidade de uma nova redução da
taxa básica nas próximas reuniões, fato considerado com baixíssima possibilidade pelos analistas do
mercado até divulgação da Ata. 
 

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


Política Fiscal – A semana também foi marcada pelo Decreto de Intervenção Federal no Estado do
Rio de Janeiro com o objetivo de conter o grave comprometimento da ordem pública no Estado. Com
esta medida, a colocação da Reforma Tributária na pauta do Congresso Nacional fica
prejudicada, pois sem ela o limite de gastos primários fica pressionado pelos gastos previdenciários
gerando dúvidas sobre a capacidade do Governo (atual e próximos) de conter o crescimento dos gastos
públicos no Brasil. Soma-se a isto, o fato da intervenção exigir recursos adicionais as forças
armadas, considerando que os limites para 2018 estão dados, terão que ser remanejada de
outras áreas. 
  
 
SEMANA ATUAL 
 
 
FOCUS – Com as informações contidas na Ata do COPM e indicadores os analistas do mercado financeiro
elevaram estimativas de crescimento para este ano e reduziram as de inflação. 
 
Este ano a expectativa do IPCA passa de 3,94% para 3,81%, sendo mantido em 4,25% ao
ano para 2019. 
 
A projeção do PIB deste ano foi elevada de 2,70% para 2,80%. Para 2018 foi mantida em 3%. 
 
ATIVIDADE – Dados divulgados pelo Banco Central indicam que no ano de 2017 houve crescimento
com crescimento de 1,04%, a aceleração verificada no final permitiu elevação acima de um ponto
percentual o que animou os mercados, principalmente por indicar um crescimento sem pressões
inflacionárias. 
 
Ao longo desta semana ainda serão conhecidos o IACE e o ICCE, bem como, o Monitor do PIB e a
Sondagem do Consumidor, todos publicados pela FGV. Também será divulgado pela CNI o Índice
de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) e a Sondagem Industrial. 
 
Em relação a atividade no mercado de trabalho o IBGE divulga na sexta-feira a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua Trimestral (emprego formal e informal) e ao longo da semana,
ainda sem data definida o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do
Trabalho (emprego formal). 
 
INFLAÇÃO E CUSTOS – Na sexta-feira o IBGE divulga Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo 15 (IPCA 15) que serve de parâmetro para o mercado do comportamento do indicador oficial de
inflação. No mesmo dia, a FGV divulga o Índice Nacional de Custo da Construção Mercado (INCC-
M) que mede a evolução dos custos de construções nas sete principais capitais de estados do país. 
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