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23/04 – SEGUNDA-FEIRA             

- Boletim FOCUS/Banco Central 

- Sondagem Industrial / CNI 

 

24/04 – TERÇA-FEIRA                     

- Sondagem do Consumidor/ FGV 

 

25/04 – QUARTA-FEIRA                

- Índice de Preços ao Produtor - Indústrias

Extrativas e de Transformação - IPP / IBGE 

- Índice Nacional de Expectativa do Consumidor -

INEC / CNI 

- Sondagem da Construção / FGV 

- INCC-M / FGV 

- Sondagem do Comércio / FGV 

- Estatísticas do setor externo / Banco Central 

- Reunião do Comissão Técnica da Moeda e do

Crédito (COMOC) / Banco Central 

 

26/04 – QUINTA-FEIRA                 

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Contínua: Características gerais dos domicílios e

dos moradores / IBGE 

- Sondagem Indústria da Construção /CBIC-CNI 

- Sondagem de Serviços / FGV 

- Sondagem da Indústria / FGV 

- Estatísticas monetárias e de crédito / Banco

Central 

- Conselho Monetário Nacional (CMN) / Banco

 
27/04 – SEXTA-FEIRA                     

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Contínua Mensal / IBGE 

- Índice de Confiança Empresarial / FGV 

- IGP-M / FGV 

- Relatório mensal da dívida pública federal /

Tesouro Nacional 

 

SEM DATA DEFINIDA:                                   

- Financiamentos imobiliários com recursos do

SBPE / ABECIP 

- Arrecadação de impostos e contribuições /

Receita Federal

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


Central 

- Resultado Primário do Governo Central /

Tesouro Nacional 
 

 
 
SEMANA ANTERIOR 
 
 
ATIVIDADE – Na última semana os dados divulgados corroboram com percepção de recuperação da
atividade, porém ainda em ritmo lento. Esta percepção também foi refletida nos indicadores
divulgados. 
 
Dados do CAGED contribuem para ratificar a melhora da atividade, com geração de 56.151 empregos
formais em março. A construção também foi destaque positivo, sendo o terceiro setor que
mais gerou empregos no mês (7.728), de maneira disseminada, exceto para a Região Norte que não
registrou aumento de vagas, todas as demais Unidades da Federação aumentaram o emprego formal na
construção. 
 
FINANCIAMENTO – Na última semana a Caixa Econômica Federal anunciou redução das taxas de
juros do crédito imobiliário e aumento do percentual do valor do imóvel financiado. 
 
As taxas mínimas passaram de 10,25% ao ano para 9% ao ano, para imóveis do SFH e de 11,25% ao
ano para 10% ao ano para imóveis enquadrados no SFI. 
 
Entre os cinco maiores bancos que operam crédito imobiliário, a Caixa era o único que ainda praticava
taxas acima de 10% ao ano, com isto além da possibilidade de inserção de novos compradores, a
medida favorece a portabilidade dos financiamentos e permite maior dinamismo entre os agentes
financeiros. 
 
Apesar da desconfiança sobre a capacidade da Caixa de realizar estas operações diante dos problemas
que enfrentou no início do ano em relação a seu enquadramento de capital, com a necessidade de
aproximadamente R$10 bilhões, ao incorporar os lucros auferidos no último ano, que foram recorde e
superaram este montante, o banco se encontra apto a operar normalmente sem aparentes sobressaltos. 
 
  
SEMANA ATUAL 
 
 
FOCUS – Os analistas do mercado financeiro elevaram esta semana as estimativas de inflação para
este ano e reduziram para o próximo, por outro lado, o crescimento para este ano foi reduzido,
mantendo a estimativa do próximo ano. 
 
Este ano a expectativa do IPCA passou de 3,48% para 3,49%, e para o ano de 2019, de 4,07% para
4% no ano. 
 
A projeção do PIB deste ano foi reduzida de 2,76% para 2,75%. Para 2019 foi mantida em 3%. 
 
Portanto, apesar do cenário favorável, houve a equalização das expectativas de inflação e crescimento
entre este e o próximo ano, ampliando a defasagem da política monetária. 
 
A semana apresentará os últimos dados do mês de março, aparentemente mantendo a tendência de
recuperação lenta da atividade, ainda com incertezas em relação ao cenário político eleitoral, o que
prejudica maior expansão do investimento. 



  
FISCAL – Serão apresentados, com destaque, os resultados de arrecadação, do Resultado
Primário e o comportamento da dívida pública. 
  
POLÍTICA MONETÁRIA E CRÉDITO – Ocorrerá nesta semana reuniões do COMOC e do CMN, onde
poderão ser apresentados novas medidas relacionadas ao BC+. 
 
O Banco Central também divulgará suas Estatísticas monetárias e de crédito e a ABECIP também
divulgará as estatísticas de financiamento imobiliário com recursos da poupança (SBPE). 
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