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12/03 – SEGUNDA-FEIRA             

- Boletim FOCUS/Banco Central 

 

13/03 – TERÇA-FEIRA             

- Pesquisa Mensal de Comércio / IBGE 

 

14/03 – QUARTA-FEIRA              

-  Indicador do Comércio Exterior / FGV 
 

15/03 – QUINTA-FEIRA              

-  Coeficientes de Abertura Comercial / CNI 

-  Sondagem de Investimentos / FGV IGP-10 /

FGV 
 
16/03 – SEXTA-FEIRA                     

- Pesquisa Mensal de Serviços / IBGE 

- Contas Econômicas Ambientais da Água - Brasil

/ IBGE

 
SEMANA ANTERIOR 
 
 
ATIVIDADE – Apesar da queda de 2,4% registrada em janeiro de 2018, frente a dezembro do ano
passado, a produção industrial cresceu 5,7% em relação a janeiro de 2017, nona taxa positiva
consecutiva e a mais acentuada desde abril de 2013 (9,8%) e no acumulado dos últimos doze
meses, um avanço de 2,8% em janeiro de 2018. 
 
Vale destacar a expansão na comparação com mesmo mês do ano passado, dos bens de consumo
duráveis (20,0%) e bens de capital (18,3%), entre as grandes categorias econômicas, nono
resultado positivo consecutivo nesse tipo de comparação e o mais intenso desde setembro de 2013
(24,1%). Entre os destaques estão os bens de capital para construção (81,4%). 
 
Há preocupação da atividade continuar fraca no primeiro semestre deste ano, pois a cautela do setor
produtivo tende a se elevar na medida em que se aproximam as eleições de outubro, enfraquecendo a
recuperação da atividade. 
 
O resultado de janeiro de 2018 sustenta a perspectiva de recuperação da produção industrial, de maneira
ainda fraca, mas disseminada. 
 
Em relação ao anunciou de aumento de tarifa para importação da aço e alumínio tende a ter efeito
reduzido sobre a atividade, entretanto, dependerá de quais serão as medidas adotadas pelo Brasil, pois

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


há preocupações com aumento o protecionismo e a elevação dos preços dos produtos. 
 
INFLAÇÃO E CUSTOS – O IPCA de fevereiro divulgado na última semana registrou alta de
0,31%, uma dos menores resultados observados para o mês. A surpresa positiva foi a
desaceleração dos preços de alimentos (principalmente após revisão para cima das expectativas de
crescimento da safra de 2018). Os serviços também estão desacelerando mais rápido que as
expectativas dos analistas o que também ajuda a descomprimir os preços. 
 
Foram as despesas com Educação as principais responsáveis pelo aumento do IPCA em
fevereiro, fato que já era esperado. Com isto, aumentam as expectativas de uma nova redução da
SELIC, já sinalizada pelo Banco central, que acredita que a descompressão dos alimentos e serviços
explicam o indicador, mas a atividade fraca também contém os preços, mas gera outros problemas. 
 
Neste sentido, uma nova redução da taxa básica poderá contribuir com o aumento da oferta de crédito e
da atividade.   
Também foram divulgados na última semana o Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI), calculado
pelo IBGE, QUE apresentou variação de 0,27% em janeiro, ficando 0,09 ponto percentual acima da
taxa de dezembro de 2017. O acumulado nos últimos doze meses ficou em 3,71%. Em janeiro de 2016 o
índice foi 0,38%. 
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em dezembro de 2017 estava em
R$ 1.066,68, passou em janeiro para R$ 1.069,61, sendo R$ 547,70 relativos aos materiais e
R$ 521,91 à mão de obra. 
 
  
SEMANA ATUAL  
 
 
FOCUS –Os analistas do mercado financeiro reduziram as estimativas de crescimento para este
ano, assim como, as de inflação. 
 
Este ano a expectativa do IPCA passa de 3,70% para 3,67% e de 4,24% para 4,20% ao ano
para 2019. 
A projeção do PIB deste ano foi reduzida de 2,90% para 2,87%. Para 2018 foi mantida em
3%. 
 
ATIVIDADE – Ao longo da semana serão conhecidos os resultados divulgados pelo IBGE das
vendas no comércio e da atividade no setor de serviços, ambos referentes a janeiro. 
 
A CNI também divulgará relatório sobre os Coeficientes de Abertura Comercial, na quinta-feira.
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