
BRASÍLIA 04/06/2018 EDIÇÃO 0031

 
04/06 – SEGUNDA-FEIRA              

- Boletim FOCUS/Banco Central 

- Indicadores Industriais / CNI 

 

05/06 – TERÇA-FEIRA                      

- Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física –

Brasil / IBGE 

 

07/06 – QUINTA-FEIRA                  

- Pesquisa Anual da Indústria da Construção /

IBGE 

- IGP-DI / FGV 

- IAEmp e ICD / FGV 
 

 
08/06 – SEXTA-FEIRA                      

- Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo / IBGE 

- Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física -

Regional / IBGE 

- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e

Índices da Construção Civil / IBGE 

- Índice Nacional de Preços ao Consumidor /

IBGE

 
 
SEMANA ANTERIOR 
 
 
ATIVIDADE – O destaque da semana foi o PIB do primeiro trimestre de 2018, que registrou
crescimento de 0,4% em relação ao trimestre anterior, sendo o quinto resultado positivo do PIB
nacional após oito quedas consecutivas nesta base de comparação. A construção registrou desaceleração
neste início de ano após 2 trimestres consecutivos de recuperação muito fraca (0,2% e 0,1%). 
 
Na comparação trimestre ante mesmo trimestre do ano anterior, o Brasil avançou 1,2% e vem
registrando crescimento desde o segundo trimestre de 2017, sendo o quarto resultado positivo após oito
quedas consecutivas, nesta base. No mesmo período a construção permaneceu encolhendo. A
construção encolheu 0,6% e registra 16 trimestres consecutivos de queda. 
 
Caso o ano estivesse se encerrando em março de 2018 (12 meses anteriores acumulados), o Brasil
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teria crescido 1,3%, o segundo resultado positivo nesta base de comparação, enquanto a construção
teria encolhido 3,9%, sendo 15 trimestres consecutivos de retração para o setor. 
 
O investimento, não por acaso encolheu 0,1%, nesta base de comparação, sendo também 15
trimestres consecutivos de retração, acompanhando o movimento da construção. Este resultado do
investimento só não foi pior por conta do aumento da importação e produção de bens de capital, mas
ainda muito aquém de recuperar o que foi perdido nos período anteriores, pois sem a construção será
muito lenta esta recuperação já que possui maior peso relativo e foi negativa. 
 
Portanto, a construção registrou retração em todas as bases de comparação enquanto, o PIB
nacional registrou desempenho acima das expectativas e positivo (0,4%), em sentido contrário
daquele apontado pelo Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), de queda de 0,13% no
primeiro trimestre de 2018. 
 
Outro dado que chamou atenção foi a taxa de desemprego de 12,4%, inferior a de março (de 12,5%),
explicada pela redução da População Economicamente Ativa (PEA), demonstrando que a recuperação no
mercado de trabalho se mostra muito lenta. 
 
  
SEMANA ATUAL 
 
 
FOCUS – Os analistas do mercado financeiro elevaram as estimativas de inflação para este ano e
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 3,60% para 3,65%, e de 2019, de 4,00% para
4,01% no ano. 
 
A projeção do PIB deste ano foi reduzida de 2,37% para 2,187%. Para 2019 foi mantida em
3%. 
 
O destaque será a divulgação da Pesquisa Anual da Indústria da Construção referente ao ano de
2016 pelo IBGE, um documento fundamental para entender o comportamento da indústria da
construção naquele ano. 
 
Serão divulgados ainda, a inflação medida pelo IPCA e o os custos da construção medidos pelo
SINAPI. 
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