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28/05 – SEGUNDA-FEIRA

30/05 – QUARTA-FEIRA

- Boletim FOCUS/Banco Central

- Contas Nacionais Trimestrais – PIB 1º Trimestre

- Sondagem de Serviços / FGV

/ IBGE

- Sondagem da Indústria / FGV

- Indicador de Incerteza da Economia / FGV

- Estatísticas monetárias e de crédito / Banco

- Estatísticas fiscais / Banco Central

Central
- Estatísticas do Mercado Aberto / Banco Central

31/05 – QUINTA-FEIRA

- Relatório mensal da dívida pública federal /

- FERIADO NACIONAL

Tesouro Nacional
SEM DATA DEFINIDA:
29/05 – TERÇA-FEIRA

- Arrecadação Federal / Receita Federal

- Índice de Preços ao Produtor - Indústrias
Extrativas e de Transformação / IBGE
- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua Mensal / IBGE
- Índice Nacional de Expectativa do Consumidor
(INEC) / CNI
- IGP-M / FGV
- Índice de Confiança Empresarial / FGV
- Resultado primário do Governo Central /
Tesouro Nacional

SEMANA ANTERIOR

ATIVIDADE – Na última semana CAGED registraram saldo positivo na geração de empregos formais no

país em 115.898 vagas, sendo generalizado entre os setores pesquisados. A construção gerou
14.394 em abril de 2018. No ano o país gerou 336.855 vagas, sendo que serviços e agricultura
acumulam saldos negativos. A Construção por sua vez gerou 37.324 novas vagas formais neste
ano até abril e seu estoque de trabalhadores é de 2,04 milhões.
Os indicadores divulgados pela FGV mostram desaceleração. A confiança do comércio registrou
queda, inclusive para bens duráveis que mostravam recuperação desde o início do ano. O mesmo pode
na Sondagem da Construção, que após três meses seguidos de alta, registrou piora em
relação à situação atual. A Sondagem do Consumidor também mostra perda do otimismo, o
menor nível desde outubro passado.
O monitor do PIB da FGV mostra crescimento no primeiro trimestre em relação ao anterior,
mas quando comparado com o mesmo período de 2017 registra queda, com a observação no
relatório de que o consumo das famílias e os investimentos tendem a desaceleração.
A Sondagem da Indústria da Construção realizada pela CBIC/CNI também mostrou que as
condições atuais ainda são desfavoráveis, mas apesar disto o empresário da construção continua
confiante, apesar de indicar redução desta confiança, inclusive com redução da intenção de investir.
Torna-se necessário ações que animem o setor evitando a confiança e comprometa sobremaneira sua
intenção de investimento para os próximos meses.
A Sondagem Industrial de abril, também divulgada pela CNI, registrou queda de atividade, a
ociosidade manteve-se elevada e o otimismo com relação à evolução da indústria voltou a recuar.
POLÍTICA MONETÁRIA E CRÉDITO - A ata do Copom reforçou que a inflação abaixo da meta pesou
no debate, mas ainda a percepção de riscos elevados no ambiente internacional (elevação da taxa
básica americana e elevação do custo do petróleo) promoveu manutenção da taxa em 6,5%,
apesar das taxas de inflação declinantes.
Curiosamente, diante da manifestação dos transportadores rodoviários autônomos iniciada na última
semana e eventuais impactos sobre o ambiente fiscal e os custos de distribuição dos bens, a manutenção
da taxa básica incialmente vista como equivocada, não promoveu grandes mudanças nas
expectativas dos analistas do mercado financeiro, mesmo neste contexto.
Também foi divulgado os financiamentos imobiliários com recursos do Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimo (SBPE) pela ABECIP, que registrou em abril R$ 4,11 bilhões, elevação
de 31,2% na comparação com mesmo mês de 2017.
No primeiro quadrimestre o SBPE financiou R$15,3 bilhões, um crescimento de 15,9% em relação
ao mesmo período do ano passado.
Nos 12 meses anteriores a abril de 2018, o montante financiado foi de R$45,25 bilhões, uma
retração de 0,3%, mas com tendência de reversão nos próximos meses.
INFLAÇÃO E CUSTOS – IPCA-15 registrou alta de 0,14% em maio, resultado abaixo das
expectativas, mantendo a tendência de queda do indicador.
Também foi divulgado na última semana o INCC-M pela FGV que registrou alta de 0,30% em maio. O
índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços teve variação de 0,49% e o referente à Mão
de Obra de 0,15%. No ano o INCC-M acumula variação de 1,24% e nos 12 meses anteriores 4,03%.

SEMANA ATUAL

FOCUS – Os analistas do mercado financeiro elevaram as estimativas de inflação para este ano e
reduziram para o próximo, assim como reduziram o crescimento para este ano, mantendo a
estimativa do próximo ano.

Este ano a expectativa do IPCA foi elevada de 3,50% para 3,60%, reduzindo a estimativa para o ano
de 2019, de 4,01% para 4,00% no ano.
A projeção do PIB deste ano foi reduzida de 2,50% para 2,37%. Para 2019 foi mantida em 3%.
Estas estimativas provavelmente já refletem os impactos do atendimento das reinvindicações dos
transportadores rodoviários de carga e de eventuais medidas compensatórias, supondo a manutenção da
taxa básica em 6,5%. Vale observar que apesar do “fato novo” não foram verificadas mudanças
significativas nas expectativas.
Apesar de ser uma semana mais curta, por conta do feriado de quinta-feira teremos como destaque,
na terça-feira, no cenário fiscal, o resultado primário do Governo Central divulgado pelo Tesouro
Nacional, e na quarta feira, da atividade econômica com a taxa de desemprego da PNAD
Contínua e o PIB do primeiro trimestre de 2018, ambos pelo IBGE.
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