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27/08 – SEGUNDA-FEIRA             

- Boletim FOCUS/Banco Central 

- Relatório mensal da Dívida Pública Federal /

Tesouro Nacional 

- Sondagem da Construção / FGV 

- INCC-M / FGV 

- Estatísticas do Setor Externo / Banco Central 

- Estatísticas do Mercado Aberto / Banco Central 

- Audiência Pública - Penalidades por Atraso na

Entrega de Imóvel / Supremo Tribunal de Justiça 

- Audiência Pública - Lei 13.703/2018 (política de

preços mínimos no transporte rodoviário de

cargas) / Supremo Tribunal Federal 

- Reunião do CCFDS / Ministério das Cidades 

 

28/08 – TERÇA-FEIRA                     

- Sondagem da Indústria / FGV 

 

29/08 – QUARTA-FEIRA                

- Índice de Preços ao Produtor - Indústrias

Extrativas e de Transformação / IBGE 

- Sondagem de Serviços /FGV 

- Indicador de Incerteza da Economia / FGV 

- Índice Nacional de Expectativa do Consumidor

(INEC) / CNI 

- Comissão Técnica da Moeda e do Crédito

(COMOC) / Banco Central 
 

 
- Reunião Ordinária do Comitê de Investimento

do FI-FGTS / Caixa Econômica Federal 

- Estatísticas Monetárias e de Crédito / Banco

Central 
 
30/08 – QUINTA-FEIRA                 

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Contínua Mensal / IBGE 

- Índice de Confiança Empresarial / FGV 

- IGP-M / FGV 

- Resultado Primário do Governo Central /

Tesouro Nacional 

- Conselho Monetário Nacional / Banco Central 

 

31/08 – SEXTA-FEIRA                     

- Estatísticas fiscais / Banco Central 

- Contas Nacionais Trimestrais (PIB 2º trimestre

2018) / IBGE 

 

SEM DATA DEFINIDA:                    

- Proposta de Lei Orçamentária - 2019 /

Presidência da República 

- Boletim Informativo de Crédito Imobiliário e

Poupança (SBPE) / ABECIP

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


 
 
SEMANA ANTERIOR 
 
 
ATIVIDADE – Na última semana foram divulgadas várias Sondagens de fontes diferentes, na
Sondagem Industrial da CNI se verificou melhora da utilização da capacidade e do nível
atividade, ainda que inferior à média para o mês de julho. Mesmo assim, a indústria registrou pequeno
acúmulo de estoques indesejados e queda do emprego industrial. 
 
No caso da Sondagem da indústria da Construção, realizada pela CBIC/CNI, os indicadores de nível
de atividade e de número de empregados apresentaram redução do ritmo de queda, mas ainda se
encontram no campo negativo. Em ambas as Sondagens realizadas pela CNI se verificou que os
índices de Expectativas sustentam o otimismo do empresário em relação ao futuro e se
encontram de forma generalizada no campo positivo. 
 
Nas Sondagens divulgadas pela FGV, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) recuou 0,4 ponto
em agosto, mas relação ao mesmo período do ano anterior, houve alta de 2,4 pontos. Os indicadores de
expectativa do consumidor em relação aos meses seguintes também registram melhora. 
 
No Índice de Confiança do Comércio (ICOM) o indicador subiu 1,1 ponto em agosto, sendo a
primeira alta do indicador após uma sequência de quatro quedas seguidas, com perdas
acumuladas de 8,0 pontos. As expectativas em relação ao futuro no comércio é de melhora. 
 
Portanto, os indicadores de atividade econômica continuam mostrando uma recuperação lenta, fato
que é reforçado pelos dados de emprego do CAGED/MTE, em que o ritmo é aparentemente mais fraco.
 Se verificou em julho/2018 a criação líquida de 47.319 vagas formais de trabalho, um
crescimento de 0,12% do estoque, nesta base de comparação. A construção, nesta mesma base, a
Construção gerou 10.063 novas vagas, crescimento de 0,5% do estoque. No ano a
construção gerou 52.194 vagas e caso o ano fosse encerrado em julho 2018 (acumulado de 12
meses) o saldo seria negativo, com a perda de 23.038 postos de trabalho formal. 
  
INFLAÇÃO – O IPCA-15 do mês registrou alta de 0,13%, contra variação de 0,64% apurada
em julho. Esta é a menor taxa para um mês de agosto desde 2010 (-0,05%). No acumulado do
ano, a variação foi de 3,14%. O acumulado dos últimos doze meses ficou em 4,30%, abaixo dos
4,53%. Neste contexto, o Banco Central deve manter a taxa básica em 6,5%, tendo em vista que ressalta
em seus relatórios que um aumento da SELIC deverá ocorrer na hipótese de verificar que elevações
pontuais estão sendo repassadas para os demais preços da economia (efeito secundário). 
  
  
SEMANA ATUAL 
 
 
FOCUS – Nesta semana, os analistas do mercado financeiro ajustaram suas estimativas de
inflação para este ano de 4,15% para 4,17%, em 2019 de 4,10% para 4,12%, em 2021 de
3,90% para 3,92%, mantendo a previsão de 2020 em 4%. 
 
A projeção do PIB foi reduzida para este ano de 1,49% para 1,47%, sendo mantidas para 2019,
2020 e 2021 em 2,50% ao ano. 
 
ATIVIDADE - O Índice de Confiança da Construção (ICST), da FGV, divulgado hoje, caiu 1,6
ponto em agosto, atingindo 79,4 pontos. O resultado reverteu a alta de 1,7 ponto de julho e sugere
uma retomada mais fraca que vislumbrada anteriormente pelas empresas da construção. 
 
CUSTO DA CONSTRUÇÃO - O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) subiu
0,30% em agosto. O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços teve variação de



0,65%. O índice referente à Mão de Obra não registrou variação em agosto, ante 0,51% em julho. No
ano, o INCC-M acumula alta de 3,05% e em 12 meses de 3,83%. 
 
DIVIDA PÚBLICA FEDERAL - Dívida Pública Federal (DPF) caiu 0,14% em termos nominais na
passagem de junho para julho, somando R$ 3,748 trilhões. O percentual vincendo da dívida interna
em 12 meses ficou em 20,41%, contra 20,78% em junho. O prazo médio da dívida interna fechou o
mês em 4,03 anos, ante 4 anos em junho. 
 
Ainda no dia de hoje serão destaques Audiências Públicas sobre atraso na entrega de imóveis,
no STJ e sobre política de preços mínimos no transporte rodoviário de cargas, no STF, ambas com
importante impacto econômico sobre o setor da construção. 
 
Ao longo da semana, dados fiscais e monetários, além de reuniões de Conselhos do segmento
habitacional e de infraestrutura, além do Conselho Monetário Nacional. 
 
Na sexta-feira, o PIB do 2º trimestre de 2018 será divulgado pelo IBGE e também deverá ser
apresentado o Projeto de Lei Orçamentária de 2018 pelo Poder Executivo ao Congresso. 
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