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23/07 – SEGUNDA-FEIRA             

- Boletim FOCUS/Banco Central 

- Indicador de Expectativa de Inflação dos

Consumidores / FGV 

 

24/07 – TERÇA-FEIRA                     

- Sondagem Industrial / CNI 

- Monitor do PIB / FGV 

- Sondagem do Consumidor / FGV 

 

25/07 – QUARTA-FEIRA                

- Projeção da População do Brasil - Revisão 2018

/ IBGE 

- Série Relatórios Metodológicos: Projeções da

População do Brasil e Unidades da Federação: 2ª

edição / IBGE 

- Sondagem do Comércio / FGV 

- Estatísticas do Mercado aberto / Banco Central 

- Comissão Técnica da Moeda e do Crédito

(COMOC) / Banco Central 

- Relatório mensal da dívida pública federal /

Tesouro nacional 
 

 
26/07 – QUINTA-FEIRA                

- Sondagem da Construção / FGV 

- INCC-M / FGV 

- Estatísticas do setor externo / Banco Central 

- Conselho Monetário Nacional (CMN) / Banco

Central 

- Resultado primário do Governo Central /

Tesouro nacional 

 

27/07 – SEXTA-FEIRA                     

- Sondagem da Indústria / FGV 

- Sondagem Indústria da Construção / CBIC-CNI 

- Estatísticas monetárias e de crédito / Banco

Central 

 

SEM DATA DEFINIDA:                    

- Arrecadação das Receitas Federais / Receita

Federal 
 

 
 
SEMANA ANTERIOR 
 
 

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


ATIVIDADE – Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do
Trabalho registraram perda de vagas com carteira assinada em junho, após cinco meses
seguidos de resultados positivos. 
 
No mês de junho, foram perdidos 661 postos de trabalho em todos os segmentos pesquisados. Este
resultado foi considerado atípico e atribuído a greve dos caminhoneiros, mas também pode
resultar da redução da atividade que já vinha sendo percebida por outros indicadores, cabe
observar o comportamento dos resultados nos próximos meses. 
 
No ano o Brasil foram geradas no primeiro semestre 392.461 vagas carteira assinada. 
 
Na Construção Civil foram reduzidas 934 vagas formais em junho de 2018, sendo que no mesmo
mês do ano passado haviam sido perdidas 8.963 postos de trabalho. O segmento da construção
registrou três meses consecutivos de saldos positivos tímidos diante do potencial do setor da
construção. 
 
Apesar do resultado negativo de julho, a construção empregou até o primeiro semestre deste ano
42.521 novas vagas formais. 
  
CONFIANÇA – Depois de uma retração recorde de 5,9 pontos apenas no mês de junho, atribuída
especialmente ao impacto da greve dos caminhoneiros, o Índice de Confiança do Empresário
Industrial (ICEI) aumentou 0,6 ponto e ficou em 50,2 pontos em julho (próximo da linha
divisória). O indicador está 0,4 ponto abaixo do de julho de 2017 e 3,9 pontos inferior à média
histórica que é de 54,1 pontos, segundo a Confederação Nacional da Indústria. 
  
INFLAÇÃO - O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) variou 0,64% em
julho, mostrando uma redução de 0,47 ponto percentual (p.p.) em relação à taxa de junho
(1,11%). Essa foi a maior taxa para um mês de julho desde 2004 (0,93%). A variação acumulada no
ano ficou em 3,00%. No acumulado dos últimos doze meses, o índice registra aumento de
4,53%. 
 
Apesar da descompressão gradual do preço dos alimentos, o segmento ainda foi um dos principais
responsáveis pelo resultado de julho de 2018, em grande medida, causado pela paralização dos
caminhoneiros ocorrida no final de maio deste ano. Ainda assim, permanecem as expectativas
favoráveis em relação aos níveis inflacionários. 
  
 
SEMANA ATUAL 
 
 
FOCUS – Nesta semana, os analistas do mercado financeiro reduziram as estimativas de inflação
para este ano e do ano de 2021. Os dois próximos anos foram mantidos. 
 
Este ano a expectativa do IPCA foi reduzida de 4,15% para 4,11%, mantendo a estimativa para o ano
de 2019 em 4,10% no ano, de 2020 em 4% ao ano e passando a de 2021 de 4% para 3,95%. 
 
A projeção do PIB deste ano foi mantida em 1,50% ao ano. Sendo para 2019, 2020 e 2021
mantidos em 2,50% ao ano. 
  
A percepção da atividade deverá ser conhecida ao longo da semana por meio das Sondagens,
permitindo avaliar, em parte, o impacto da greve dos caminhoneiros. 
 
Estatísticas oficiais do IBGE da Projeção da População do Brasil que servem de parâmetro para
inúmeras políticas públicas, inclusive no segmento habitacional será destaque desta semana. 
 
Também serão divulgadas Estatísticas monetárias e de crédito, do setor externo e do mercado
aberto serão divulgados pelo Banco Central, bem como, resultados fiscais e de arrecadação
serão informados pelo Tesouro Nacional e Receita Federal, respectivamente. 



 
A ABECIP deverá divulgar, ainda sem data definida, os dados de Financiamento imobiliário com
recursos do SBPE (poupança) no primeiro semestre de 2018. 
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