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26/03 – SEGUNDA-FEIRA             

- Boletim FOCUS/Banco Central 

- Estatísticas monetárias e de crédito / Banco

Central 

- Estatísticas do mercado aberto / Banco Central 

- Reunião da Comissão Técnica da Moeda e do

Crédito (COMOC) / Banco Central 

- Sondagem Indústria da Construção / CNI 

- Reunião do Conselho Curador do FDS /

MCidades 

- Sondagem da Construção / FGV 

- INCC-M / FGV 

- Relatório mensal da dívida pública federal /

Tesouro Nacional 

 

27/03 – TERÇA-FEIRA                    

- Sondagem da Indústria / FGV 

- Sondagem do Comércio / FGV 

- Reunião do Conselho Curador do FGTS / MTPS 

- Ata do COPOM / Banco Central 

- Conselho Monetário Nacional (CMN) / Banco

Central 

- Resultado Primário do Governo Central /

Tesouro Nacional 
 

 
28/03 – QUARTA-FEIRA                

- Estatísticas fiscais / Banco Central 

- IGP-M / FGV 

- Indicador de Incerteza da Economia / FGV 

- Sondagem de Serviços / FGV 

 

29/03 – QUINTA-FEIRA                 

- Índice de Preços ao Produtor - Indústrias

Extrativas e de Transformação/ IBGE 

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Contínua Mensal / IBGE 

- Relatório Trimestral de Inflação / Banco Central 

 

30/03 – SEXTA-FEIRA                     

- Feriado Nacional 

  

SEM DATA DEFINIDA:                    

- Financiamentos com recursos do SBPE / ABECIP 
 

 
 

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


SEMANA ANTERIOR 
 
 
ATIVIDADE – A Sondagem Industrial divulgada na última semana pela CNI demonstrou otimismo
por parte do empresário industrial, com destaque para as expectativas de demanda, das
exportações, da compra de matérias-primas e de novas contratações de trabalhadores. O
ICEI também mostrou maior confiança do segmento industrial. 
 
A expectativa de novos empregos foi refletida na geração de empregos formais (CAGED) do Ministério do
Trabalho, que registrou como destaque positivo a Indústria de Transformação com 17.363 novas
vagas, atrás apenas do segmento de serviços (65.920 vagas). 
 
A construção, por outro lado, registrou redução de 3.607 vagas em fevereiro, sendo um dos três
segmentos que registraram perda de vagas entre os 8 analisados pelo CAGED. 
 
Cabe destacar que mesmo com o resultado negativo para a construção em fevereiro, o saldo no
bimestre é positivo em 12.827 vagas, e o oposto do verificado no mesmo período do ano
passado (-12.731 vagas). Esta alternância de saldos positivos com negativos indicam que há
recuperação, mas ainda é lenta. 
 
A Sondagem do Consumidor realizada pela FGV também registrou que os consumidores se
encontram mais confiantes para novas compras, o que favorece o aumento das vendas e redução
dos estoques. 
 
Na última semana o Banco Central também revisou o resultado das contas externas, que devem
apresentar um déficit superior ao verificado no ano passado, mas em contrapartida informa que os
investimentos diretos vão superar, com folga, a necessidade de financiamento das contas
externas. 
 
INFLAÇÃO E POLÍTICA MONETÁRIA – Na última semana o IBGE divulgou o IPCA-15, tido como uma
prévia do indicador oficial (IPCA), que desacelerou para 0,10% em fevereiro, o menor resultado
para o mês nos últimos 18 anos. Apesar da desaceleração ser considerada um evento pontual, não há
sinais de pressões para elevação do indicador. 
 
Com a inflação abaixo do centro da meta de 4,5% ao ano, o que pode indicar que a recuperação da
atividade ainda está muito aquém das possibilidades e necessidades do país, o Comitê de Política
Monetária (COPOM) decidiu então reduzir a taxa básica de 6,75% para 6,50% ao ano na última
quarta-feira, e surpreendeu ao informar que poderá promover novas reduções ao longo do ano,
caso o cenário de inflação continue benigno.  
 
ARRECADAÇÃO – Pelo quarto mês seguido houve crescimento da arrecadação federal de
impostos e contribuições na comparação anual. Em fevereiro ocorreu alta real de 10,67% ante
igual mês do ano anterior e chegou a R$ 105,122 bilhões. 
 
 A Receita Federal informou que três fatores ajudam a explicar o resultado, o “novo REFIS”, a
elevação do preço dos combustíveis, que elevou a arrecadação de PIS/COFINS e a recuperação do
economia, que elevou os resultados do IRPJ e a CSLL pagos pelas empresas. 
 
Mesmo sem as receitas extemporâneas a arrecadação federal teria um crescimento real de 7,36% na
arrecadação das receitas administradas pela Receita Federal, no mês de fevereiro. 
 
  
SEMANA ATUAL 
 
 
Apesar de ser uma semana mais curta, em função do feriado de Sexta-feira Santa, serão
divulgados vários indicadores econômicos ao longo da semana.  
 



FOCUS –Os analistas do mercado financeiro reduziram esta semana as estimativas de inflação para
este e o próximo ano, no sentido inverso, o crescimento para este ano foi elevado, mantendo
a estimativa do próximo ano. 
 
Este ano a expectativa do IPCA passou de 3,63% para 3,57%, e para o ano de 2019, de
4,20% para 4,10% no ano. 
 
A projeção do PIB deste ano foi elevada de 2,83% para 2,89%. Para 2019 foi mantida em 3%. 
 
ATIVIDADE – Ao longo as semana serão divulgadas várias sondagens setoriais, com destaque para
as Sondagens da Industria da Construção divulgadas no dia de hoje, tanto pela CBIC/CNI quanto
pela FGV. Ambas registram otimismo por parte do empresário da construção. 
 
Também será destaque na quinta-feira a divulgação pelo IBGE da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua Mensal, que apresentará os níveis de desemprego do mercado de trabalho. 
 
INFLAÇÃO, CUSTOS E POLÍTICA MONETÁRIA – Serão divulgados ao longo da semana o INCC-M e
o IGP-M, ambos pela FGV e também o Índice de Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de
Transformação pelo IBGE. Ocorrerão também reuniões do COMOC e da CMN no Banco Central do
Brasil. 
 
O Relatório Trimestral de Inflação será um dos destaques da semana, e detalhará as expectativas
da autoridade monetária para inflação, mas também apresentará as projeções para a atividade
econômica, inclusive com sua expectativa de crescimento para a construção. 
 
Na terça-feira o Banco Central divulga a Ata da 213ª Reunião do COPOM em que detalhará a
decisão e redução de 0,25 ponto percentual e a sinalização da possibilidade de nova redução da meta da
SELIC. 
 
FISCAL – O Tesouro Nacional divulgará, nesta semana, o Resultado Primário do Governo Central,
bem como, o Relatório mensal da dívida pública federal. O Banco Central também divulgará suas
estatísticas fiscais para imprensa. 
 
CRÉDITO IMOBILIÁRIO – Também ocorrerá na semana Reuniões do Conselho Curador do FDS e
do Conselho Curador do FGTS. Será divulgado pela ABECIP os resultados de fevereiro das
contratações de financiamentos imobiliários com recursos do SBPE. 
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