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26/02 – SEGUNDA-FEIRA             

- Boletim FOCUS/Banco Central 

- Indicadores Imobiliários Nacionais / CBIC 

- Arrecadação de impostos e contribuições /

Receita Federal 

- Sondagem da Construção / FGV 

- Investimento Direto no País / Banco Central 

 

27/02 – TERÇA-FEIRA                      
- Sondagem do Comércio / FGV 

- Resultado primário do Governo Central /

Tesouro Nacional 

 

28/02 – QUARTA-FEIRA                

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Contínua Mensal / IBGE 

- Renda domiciliar per capita 2017 / IBGE 

- Sondagem Indústria da Construção / CNI-CBIC 

- IGP-M / FGV 

- Sondagem de Serviços / FGV 

- Indicador de Incerteza da Economia / FGV 

- Sondagem da Indústria / FGV 

- Nota à Imprensa - Política Fiscal / Banco

Central

01/03 – QUINTA-FEIRA                 

- Contas Nacionais Trimestrais / IBGE 

- Índice de Confiança Empresarial / FGV 

 

02/03 – SEXTA-FEIRA                     

- Índice de Preços ao Produtor - Indústrias

Extrativas e de Transformação / IBGE 

- Índice Nacional de Expectativa do Consumidor

(INEC) / CNI 

 

SEM DATA DEFINIDA     

- Cadastro Geral de Empregados e

Desempregados (CAGED) / Ministério do

Trabalho

 
SEMANA ANTERIOR 
 
 
ATIVIDADE – o IBC-Br divulgado pelo Banco Central que avalia o comportamento do PIB mostrou um

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


crescimento de 1,4% em dezembro e de 1,3% no último trimestre, puxado principalmente pela
produção industrial. Neste sentido, o Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI divulgado
pela CNI demonstrou estabilidade do indicador na passagem de janeiro para fevereiro, mas
que o empresário industrial permanece otimista em relação a situação atual e a futura
(expectativas), dado ratificado pela Sondagem Industrial que mostra que apesar da ociosidade ainda
elevada (que inibe novos investimentos), após quatro anos abaixo da linha de neutralidade o indicador
de expectativa de contratação de novos trabalhadores nos próximos meses se mostrou
favorável. 
 
A PNAD trimestral mostrou redução da taxa de desocupação (desemprego) de 0,6 ponto
percentual na comparação com o 3º trimestre de 2017 (12,4%) e ficou estável frente ao 4º trimestre de
2016 (12,0%), a taxa de desocupação no 4º trimestre de 2017 foi de 11,8%. 
 
Apesar das redução do desemprego a qualidade do emprego mostra piora, pois o emprego por
conta própria tem crescido em relação ao emprego com carteira assinada. A construção registra
leve melhora na ocupação na base trimestral, apesar de queda de 1,9% na base anual. 
 
O rendimento médio da construção foi de R$1.693 no trimestre encerrado em dezembro com
redução de 2% na comparação anual. 
 
INFLAÇÃO E CUSTOS – A inflação medida pelo IPCA-15 registrou alta de 0,38%, em linha
com as expectativas, puxado basicamente pelo item educação. Portanto, o indicador permanece com
seu núcleo estável, num cenário ainda benigno. 
 
Também foi divulgado o INCC-M, que registrou alta de 0,14% em fevereiro, abaixo do resultado
do mês anterior, de 0,28%. Puxado basicamente pelos “Materiais, Equipamentos e Serviços”, pois
“mão de obra” não registrou variação. 
  
 
SEMANA ATUAL 
 
 
FOCUS – Com as informações contidas na Ata do COPOM 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 3,81% para 3,8731%, sendo mantido em 4,25% ao
ano para 2019. 
 
A projeção do PIB deste ano foi elevada de 2,80% para 2,89%. Para 2018 foi mantida em 3%. 
 
MERCADO IMOBILIÁRIO – Os indicadores Imobiliários divulgados hoje pela CBIC mostrou que o
que o mercado imobiliário brasileiro fechou o ano passado com resultados positivos. Houve
uma redução do estoque de imóveis de 12,3%, em função de um aumento nas vendas de
9,4%, bem acima do crescimento de 5,2% nos lançamentos. Com isto, consolidado deste
relatório apresenta 135 mil unidades à venda, o menor número absoluto de unidades observado
desde o início da pesquisa. 
 
ATIVIDADE – O grande destaque da semana será a divulgação do PIB do 4° trimestre de 2017
e consequentemente daquele ano. Outro importante dado esperado ao longo da semana é o CAGED com
informações do saldo de emprego formal e a Sondagem da Indústria da Construção realizada pela
CBIC/CNI que apresentará os resultados referentes a janeiro de 2018. 
 
ARRECADAÇÃO – Dados anunciados hoje demonstram que o governo arrecadou aproximadamente R$ 8
bilhões em janeiro com o Programa Especial de Regularização Tributária. Esse foi um dos principais
impulsionadores da arrecadação no período. De acordo com os dados da Receita, o governo recolheu
ao todo R$ 148 bilhões com receitas administradas, o melhor janeiro desde 2014. O valor
representa um crescimento real de 9,07% contra o mesmo mês de um ano antes. 
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