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16/04 – SEGUNDA-FEIRA             

- Boletim FOCUS/Banco Central 

- Indicador do Comércio Exterior / FGV 

- IGP-10 / FGV 

- Índice de Atividade Econômica do Banco Central

(IBC-Br) / Banco Central 

 

17/04 – TERÇA-FEIRA                     

- Indicador Antecedente Composto da Economia

(IACE) e o Indicador Coincidente Composto da

Economia (ICCE) / FGV 

 

18/04 – QUARTA-FEIRA                

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Contínua: outras formas de trabalho / IBGE 

- Monitor do PIB / FGV 
 

 
19/04 – QUINTA-FEIRA                 

- Índice de Confiança do Empresário Industrial

(ICEI) / CNI 

 

20/04 – SEXTA-FEIRA                     

- Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo 15 / IBGE 

- Indicador de Expectativa de Inflação dos

Consumidores / FGV

 
 
SEMANA ANTERIOR 
 
 
ATIVIDADE – Na última semana o IBGE divulgou dados sobre os setores produtivos. A Pesquisa
Industrial registrou em fevereiro crescimento de 0,2% frente a janeiro de 2018 e quando
comparado com o mesmo mês de 2017 o crescimento foi de 2,8%, no ano a produção
industrial já acumula crescimento de 4,3%. Considerando os 12 meses anteriores a fevereiro
de 2018 o crescimento é de 3%. 
 
Em fevereiro de 2018, o volume de vendas do comércio varejista nacional variou -0,2% frente a

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


janeiro, na série com ajuste sazonal. Na série sem ajuste sazonal, o comércio varejista cresceu 1,3%
em relação a fevereiro de 2017, sendo a décima primeira taxa positiva seguida, embora a menos
acentuada. Com isso, o varejo acumulou alta de 2,3% no ano. O acumulado nos últimos doze
meses cresceu 2,8%, mantendo sua recuperação. 
 
O volume de serviços no Brasil registrou em fevereiro de 2018 variação positiva de 0,1% frente a
janeiro, na série com ajuste sazonal. Na série sem ajuste sazonal, em relação a fevereiro de 2017, o
volume de serviços caiu (-2,2%). Com isso, o volume de serviços acumulou queda de 1,8% no ano.  O
acumulado nos últimos doze meses também ficou negativo (-2,4%) em fevereiro de 2018. 
 
Portanto, os indicadores permanecem registrando melhora, embora em um ritmo ainda fraco. 
 
RENDIMENTO – o IBGE divulgou a PNAD Contínua numa avaliação dos rendimentos em 2017. O
documento demonstra que 10% da população com os maiores rendimentos detém 43,3% da
massa total, enquanto os 10% mais pobres representam 0,7% da massa de rendimentos. 
 
Os resultados mostram ainda que 60,2% da população brasileira tinham algum tipo de rendimento em
2017 e que nas regiões Norte de Nordeste predominam “outras fontes de renda”, liderado por
aposentadoria ou pensão (14,1%), seguido por “outros rendimentos” (7,5%), categoria que inclui seguro-
desemprego, programas de transferência de renda, poupança, entre outros. No Nordeste 28,4% dos
domicílios recebiam Bolsa Família. 
 
Entretanto, as regiões Norte e Nordeste são as que registram os menores rendimentos. 
 
CUSTOS E INFLAÇÃO – O IPCA, indicador oficial de inflação, subiu 0,09% em março, chegando à
menor variação registrada para o mês desde 1994, abaixo das expectativas de analistas
especializados. 
 
Na última semana também foi divulgado o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil (SINAPI /IBGE) que registrou variação de 0,14% em março de 2018. Com este
resultado o SINAPI variou 0,71% neste ano e 3,49% nos últimos 12 meses encerrados em março de
2018. 
 
O Custo do metro quadrado para a ser de R$ 1.074,41, sendo 51,5% referente aos materiais
e 48,5% referente aos custos de mão de obra. 
 
  
SEMANA ATUAL 
 
 
FOCUS – Os analistas do mercado financeiro reduziram esta semana as estimativas de inflação para
este ano e 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 3,53% para 3,48%, e para o ano de 2019, de
4,09% para 4,07% no ano. 
 
A projeção do PIB deste ano foi reduzida de 2,80% para 2,76%. Para 2019 foi mantida em
3%. 
 
Portanto, o ritmo fraco da economia tem se refletido nos indicadores de atividade e na
projeção do PIB, de maneira que, não existem também pressões sobre os preços.  
 
ATIVIDADE – o destaque da semana é o IBC-R divulgado pelo Banco Central no dia de hoje, o
indicador registra um pequeno crescimento em fevereiro 2018 frente a janeiro de 0,09%, na série
dessazonalizada, o que corrobora com as estimativas de recuperação, mas em ritmo mais fraco. 
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