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07/05 – SEGUNDA-FEIRA             

- Boletim FOCUS/Banco Central 

 

08/05 – TERÇA-FEIRA                     

- IGP-DI/ FGV 

- Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) e

Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) /

FGV 

- Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-

S) / FGV 

 

09/05 – QUARTA-FEIRA 

- Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física –

Regional / IBGE 

- Sondagem da América Latina / FGV 
 

 
10/05 – QUINTA-FEIRA                 

- Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo (IPCA) / IBGE 

- Índice Nacional de Preços ao Consumidor

(INPC) / IBGE 

- Levantamento Sistemático da Produção Agrícola

/ IBGE 

- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e

Índices da Construção Civil (SINAPI) / IBGE 

 

11/05 – SEXTA-FEIRA     

- Pesquisa Mensal de Comércio / IBGE

 
 
SEMANA ANTERIOR 
 
 
ATIVIDADE – Na última semana os dados pelo IBGE da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), registrou
queda de 0,1% de fevereiro para março. Apesar da surpresa negativa, apresentaram melhora as
categorias e de bens de capital (2,1%), bens duráveis (1,0%) e bens semiduráveis e não-duráveis
(0,2%). 
 
Dados das vendas no varejo de materiais de construção divulgados pela ANAMACO registraram
queda de 2,2% de março para abril, mas em comparação com abril de 2017, o avanço foi de 4%,
contribuindo para o crescimento acumulado de 3,3% nos últimos doze meses. 

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


 
PREÇOS – Segundo a FIPE os preços nominais de venda de imóveis residenciais ficaram
estáveis em abril frente a março deste ano. No ano acumula ligeiro recuo de 0,1%. 
  
 
SEMANA ATUAL 
 
 
FOCUS – Os analistas do mercado financeiro mantiveram as estimativas de inflação para este ano
e o próximo, e reduziram o crescimento para este ano, mantendo a estimativa do próximo
ano. 
 
Este ano a expectativa do IPCA foi mantida em 3,49%, o mesmo ocorrendo para o ano de 2019, em
4,03% no ano. 
 
A projeção do PIB deste ano foi reduzida de 2,75% para 2,70%. Para 2019 foi mantida em 3%. 
 
Diante de indicadores de atividade mais fracos, as expectativas foram ajustadas para baixo. 
 
A semana terá como destaque o indicador oficial de preço (IPCA) e o SINAPI que referencia os custos
dos contratos de construção com entes públicos. 
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