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13/08 – SEGUNDA-FEIRA             

- Boletim FOCUS/Banco Central 

 

14/08 – TERÇA-FEIRA                     

- Reunião do CCFGTS / MTE 

- Pesquisa Mensal de Serviços / IBGE 

- Indicador do Comércio Exterior / FGV 

 

15/08 – QUARTA-FEIRA                

- IGP-10 / FGV 

- IACE e ICCE / FGV 

- IBC-Br / Banco Central 
 

 
16/08 – QUINTA-FEIRA                  

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Contínua Trimestral / IBGE 

 

17/08 – SEXTA-FEIRA                     

---

 
 
SEMANA ANTERIOR 
 
 
ATIVIDADE – O IBGE divulgou na última semana o volume de vendas do comércio varejista
nacional que variou -0,3% em junho frente a maio de 2018, segundo resultado negativo
consecutivo. No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos, partes e
peças e de material de construção, o volume de vendas em junho mostrou expansão de 2,5% em
relação a maio de 2018 com forte influência das vendas de veículos, motos, partes e peças (16,0%,
compensando o recuo de 16,0% registrado em maio) e material de construção (11,6%, revertendo a
queda de -9,0% de maio). 
 
Os matérias de construção, quando comparados com junho de 2017, registraram crescimento
de 5,2%. No ano, acumulam 4,8% e em 12 meses, 9,2%. 
 
O IBGE também divulgou que a produção industrial nacional registrou alta de 13,1%, com taxas
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positivas de maio para junho de 2018 em 13 dos 15 locais pesquisados. Na comparação com a mesmo
mês do ano passado o crescimento foi 3,5%. No primeiro semestre, a produção industrial
cresceu 2,3% e em 12 meses acumula alta de 3,2%. 
 
Também na última semana, o Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) da Fundação Getúlio
Vargas registrou queda 0,8 ponto em julho, o quinto recuo consecutivo, para 94,7 pontos, menor
nível desde dezembro de 2016 (90,0 pontos). O indicador mostra que a geração de emprego ao longo
dos próximos meses deverá ser mais modesta. 
 
O Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) também diminuiu 1 ponto em julho, para 96,1
pontos, retornando ao patamar de março deste ano. Neste caso, quanto menor o número, melhor o
resultado (semelhante a taxa de desemprego). 
  
TAXA BÁSICA, INFLAÇÃO E CUSTOS – Na Ata do COPOM do Banco Central divulgada na última
semana, revelou que para o Banco as elevações de preços observadas foram temporárias, resultado da
paralização dos caminhoneiros, mas com a normalização não vê riscos no curto prazo que justifiquem
aumento da taxa básica, logo deverá manter a meta SELIC em 6,5% nos próximos meses. 
 
Em linha, o IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA de julho que teve
variação de 0,33%, com forte desaceleração em relação a taxa de junho, de 1,26%. O acumulado no
ano ficou em 2,94%. O acumulado nos últimos 12 meses ficou em 4,48%. 
 
O Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI), também calculado pelo IBGE, apresentou variação de
0,52% em julho. O acumulado no ano ficou em 2,65% e nos últimos doze meses em 4,01%. 
 
O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) da FGV foi de 0,44% em julho. Com este
resultado, o índice acumula alta de 5,92% no ano e de 8,59% em 12 meses. 
 
Entre seus componentes temos: O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) que desacelerou de 1,67%
em junho para 0,52% em julho. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) que variou 0,17% em
julho, ante 1,19% no mês anterior. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou alta de
0,61% em julho, contra 0,97% no mês anterior. 
  
 
SEMANA ATUAL 
 
 
FOCUS – Nesta semana, os analistas do mercado financeiro elevaram a estimativa de inflação
para este ano de 4,11% para 4,15% e mantiveram para os próximos, sendo 4,10% ao ano
em 2019, 4% ao ano em 2020 e 3,93% ao ano em 2021. 
 
A projeção do PIB deste ano foi reduzida de 1,50% para 1,49% ao ano. Sendo mantidas para
2019, 2020 e 2021 em 2,50% ao ano. 
 
Ao longo da semana serão destaque o IBC-Br o o índice de atividade econômica do Banco Central,
na quarta-feira e a PNAD trimestral do IBGE, na quinta-feira, que avaliará o mercado de trabalho
nacional. 
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