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09/04 – SEGUNDA-FEIRA             

- Boletim FOCUS/Banco Central 

- Medo do Desemprego & Satisfação com a Vida/

CNI 

- IGP-DI / FGV 

 

10/04 – TERÇA-FEIRA  

- Índice Antecedente de Emprego (IAEmp), o

Índice Coincidente de Desemprego (ICD) / FGV 

- Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo / IBGE 

- Levantamento Sistemático da Produção Agrícola

/ IBGE 

- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e

Índices da Construção Civil / IBGE 

- Índice Nacional de Preços ao Consumidor–

Brasil / IBGE 
 

 
11/04 – QUARTA-FEIRA                

Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física –

Regional / IBGE 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Contínua: rendimento de todas as fontes / IBGE 

 

12/04 – QUINTA-FEIRA                 

Pesquisa Mensal de Comércio / IBGE 

 

13/04 – SEXTA-FEIRA                     

Pesquisa Mensal de Serviços / IBGE

 
 
SEMANA ANTERIOR 
 
 
ATIVIDADE – Os dados de produção industrial divulgados pelo IBGE mostraram que houve
crescimento de 0,2% em fevereiro, um resultado ainda fraco, mas que confirma a tendência de
recuperação da atividade industrial. 
 
O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC) divulgado pela CNI registrou o segundo recuo
consecutivo em março, com 101,9 pontos, uma queda de 0,8% na comparação com fevereiro. Desta

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


maneira, o INEC permanece em patamar 5,6% inferior a sua média histórica, o que denota
aumento da apreensão do consumidor. 
 
POUPANÇA – Segundo o Relatório de Poupança do Banco Central os depósitos na caderneta de
poupança relacionados aos Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) superaram os saques
em R$ 2,85 bilhões em março, após dois meses consecutivos em que as retiradas superaram os
depósitos. 
 
O resultado de março de 2018 pode indicar uma mudança de tendência que precisará ser
confirmada nos resultados dos próximos meses. 
 
  
SEMANA ATUAL 
 
 
FOCUS –Os analistas do mercado financeiro reduziram esta semana as estimativas de inflação para
este ano e elevaram para o próximo, da mesma forma, o crescimento para este ano também
foi reduzido, mantendo a estimativa do próximo ano. 
 
Este ano a expectativa do IPCA passou de 3,54% para 3,53%, e para o ano de 2019, de
4,08% para 4,09% no ano. 
 
A projeção do PIB deste ano foi reduzida de 2,84% para 2,80%. Para 2019 foi mantida em
3%. 
 
ATIVIDADE – Serão anunciados ao longo da semana os dados das vendas no varejo e do volume de
serviços que contribuirão para avaliar o movimento de recuperação da economia. 
 
INFLAÇÃO – Amanhã será conhecido o resultado do IPCA divulgado pelo IBGE, que deverá manter a
tendência de inflação baixa e sem sinais de pressões de preços. 
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