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18/06 – SEGUNDA-FEIRA             

- Boletim FOCUS/Banco Central 

- Indicador de Custos Industriais / CNI 

 

19/06 – SEGUNDA-FEIRA             

- Monitor do PIB / FGV 

 

20/06 – QUARTA-FEIRA                

- Reunião do COPOM – Meta da taxa básica de

juros (SELIC) / Banco Central 

- Índice de Confiança do Empresário Industrial

(ICEI) / CNI 
 

 
21/06 – QUINTA-FEIRA                 

- Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo 15 (IPCA-15) / IBGE 

- Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo Especial (IPCA-Especial) / IBGE 

- Pesquisa Industrial – Empresa / IBGE 

- Pesquisa Industrial – Produto / IBGE 

- Indicador do Comércio Exterior / FGV 

 

SEM DATA DEFINIDA                     

- CAGED / Ministério do Trabalho e Previdência

Social 

- Boletim Informativo de Crédito Imobiliário e

Poupança / ABECIP 
 

 
 
SEMANA ANTERIOR 
 
 
ATIVIDADE – Dados divulgados pelo IBGE registram que na passagem de março para abril de 2018, o
varejo avançou 1,0%. O comércio varejista ampliado, que inclui as vendas de veículos (1,9%) e
material de construção (1,7%) cresceu 1,3% na mesma base de comparação. No ano o comércio
acumula crescimento de 3,4%. 
 
Também segundo o IBGE, em abril, pela primeira vez no ano, o setor de serviços cresceu frente ao
mês anterior em 1,0% em relação a março (série com ajuste sazonal). Com isso, o acumulado do
ano ficou em -0,6% e o dos 12 meses, em -1,4%. 
 
Na última semana o Banco Central divulgou o IBC-Br que subiu 0,46% em abril, mas ainda sem

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


considerar os efeitos provocados pela greve dos caminhoneiros, o que deve afetar o resultado dos
próximos meses. 
 
Neste contexto, os indicadores permanecem mostrando recuperação da atividade, mas em
ritmo muito lento, intensidade esta que ainda pode ser reduzida quando incorporada
integralmente o efeito da greve dos caminhoneiros na atividade. 
  
  
SEMANA ATUAL 
 
 
FOCUS – Os analistas do mercado financeiro elevaram novamente as estimativas de inflação para
este ano e para o próximo, assim como reduziram o crescimento para este e para o próximo
ano. 
 
Este ano a expectativa do IPCA foi elevada de 3,82% para 3,88%, e de 2019, de 4,07% para
4,10% no ano. 
 
A projeção do PIB deste ano foi reduzida de 1,94% para 1,76%. Para 2019 as projeções
passaram de 2,80% para 2,70%. 
 
O destaque da semana será a divulgação na quarta-feira da taxa básica – Meta SELIC pelo Comitê
de Política Econômica do Banco Central (COPOM), não há convergência dos analistas do mercado
financeiro, mas diante da expectativa de alta da inflação e dos juros básicos da economia americana há
uma corrente que defende a elevação da Taxa SELIC, por outro lado, se forem considerados os impactos
do câmbio nos preços e os indicadores de inflação, não há razões aparentes para elevação da taxa básica. 
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