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20/08 – SEGUNDA-FEIRA             

- Boletim FOCUS/Banco Central 

- Índice de Confiança do Empresário Industrial

(ICEI) / CNI 

- Monitor do PIB / FGV 

- Indicadores Imobiliários Nacionais / CBIC 

 

21/08 – TERÇA-FEIRA                     

--- 

 

22/08 – QUARTA-FEIRA                

- Sondagem Industrial / CNI 
 
 
 

 
23/08 – QUINTA-FEIRA                 

- Indicador de Expectativa de Inflação dos

Consumidores / FGV 

- Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo 15 (IPCA-15) / FGV 
 
24/08 – SEXTA-FEIRA                     

- Sondagem do Consumidor / FGV 

- Sondagem do Comércio / FGV 

- Sondagem Indústria da Construção / CBIC-CNI 

 

SEM DATA DEFINIDA:                    

- Cadastro Geral de Empregados e

Desempregados / (CAGED) / Ministério do

Trabalho 
 

 
 
SEMANA ANTERIOR 
 
 
ATIVIDADE – Na última semana o indicador de atividade do Banco Central, o IBC-Br, indicou
estabilidades no 2º trimestre, após forte queda em maio o indicador subiu 3,3% em junho frente
ao mês anterior, revertendo o resultado anterior, mas indicando estabilidade do crescimento. 
 
Fato semelhante foi observado na Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, que após queda de 5% em
maio, registrou expansão de 6,6% em junho. Com isto o acumulado do ano (semestre) passa de
retração de 1,3% para - 0,9%. 
 

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


INFLAÇÃO E CUSTOS – O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10), divulgado pela FGV, subiu 0,51%
em agosto. Com este resultado, o índice acumula alta de 6,61% no ano e de 8,78% em 12 meses.
Os três componentes do IGP-10 apresentaram as seguintes trajetórias, na passagem de julho para
agosto: IPA, de 0,99% para 0,64%, IPC, de 0,78% para 0,14%, e INCC, de 0,92% para 0,46%, ou
seja, apesar de menores as pressões ainda são oriundas dos preços industriais no atacado. 
  
 
SEMANA ATUAL 
 
 
FOCUS – Nesta semana, os analistas do mercado financeiro mantiveram as estimativas de
inflação para este ano em 4,15%, 4,10% ao ano em 2019, 4% ao ano em 2020 e reduziu de
3,93% para 3,90% ao ano para 2021. 
 
A projeção do PIB foi mantida para todos os anos do levantamento, 1,49% ao ano em 2018 e para
2019, 2020 e 2021 em 2,50% ao ano. 
 
CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO INDUSTRIAL - Foi divulgado pela CNI o Índice de Confiança do
Empresário Industrial (ICEI) registrou um crescimento de 3,1 pontos na comparação com julho
em 53,3 pontos, portanto no campo de confiança do empresário. 
 
O ICEI-Construção que compõe os indicadores registou 51,8 pontos, nível mais baixo entre os
segmentos industriais, supera o valor registrado em agosto de 2017 e também mostra melhora
em relação ao mês anterior. 
 
MERCADO IMOBILIÁRIO - Ainda no dia de hoje foram divulgados pela CBIC os Indicados
Imobiliários Nacionais referentes ao 2º trimestre de 2018, onde se verificou que os
lançamentos imobiliários cresceram 19,9% na comparação anual, para 25.485 unidades. Por sua
vez, as vendas aumentaram 32,8% no mesmo intervalo comparativo, para 29.951 unidades. No
fim de junho, havia oferta de 124.715 unidades, o suficiente para abastecer o mercado por 12
meses, se considerada a média mensal de vendas de abril a junho. 
 
Ao longo da semana serão destaque IPCA-15, considerado uma prévia da inflação oficial, o CAGED,
que mostrará o comportamento do mercado de trabalho com carteira de trabalho assinada e a
Sondagem da Indústria da Construção divulgado pela CBIC/CNI. 
 



CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção | SBN - Quadra 01 - Bloco I - Edifício Armando
Monteiro Neto - 4º Andar - CEP 70.040-913 - Brasília/DF | Tel.:(61) 3327-1013

unsubscribe from this list    update subscription preferences  
Inscreva-se aqui para receber nossos informativos

file:///C:/Users/paulo.freitas/Downloads/*%7CUNSUB%7C*
file:///C:/Users/paulo.freitas/Downloads/*%7CUPDATE_PROFILE%7C*
http://cbic.us11.list-manage.com/subscribe?u=0a0e557e1f19bd31aef34f334&id=df3b3c3e01

