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03/09 – SEGUNDA-FEIRA

06/09 – QUINTA-FEIRA

- Boletim FOCUS/Banco Central

- Índice Nacional de Preços ao Consumidor

- Indicadores Industriais / CNI

(INPC) / IBGE
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor

04/09 – TERÇA-FEIRA

Amplo (IPCA) / IBGE

- Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física –

- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e

Brasil / IBGE

Índices da Construção Civil (SINAPI) / IBGE

- Índice de Preços ao Consumidor (IPC) / FIPE

- Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna
(IGP-DI) / FGV

05/09 – QUARTA-FEIRA

- Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) e

- Índice Commodities Brasil (IC-Br) / Banco

Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) /

Central

FGV
07/09 – SEXTA-FEIRA
- Feriado Nacional

SEMANA ANTERIOR

ATIVIDADE – O destaque entre os indicadores da última semana foi o resultado do PIB do segundo
trimestre de 2018, que mostrou retração de 0,8% em relação ao primeiro trimestre da
construção ampliando a queda de 0,4% do primeiro trimestre em relação ao trimestre imediatamente
anterior. Ou seja, as expectativas de um resultado positivo, em 2018, tona-se cada vez mais
improvável.
Por outro lado, o PIB nacional mostrou recuperação 0,2% e deverá registrar crescimento, ainda
que fraco. Estes resultados evidenciam que enquanto o país se recupera lentamente, depois de sair
tecnicamente da recessão no ano de 2017, a construção permanece em queda, se descolando do

país.
Entretanto, com a construção encolhendo, o investimento que mostrava recuperação nos quatro
trimestre anteriores em função da importação de bens de capital e produção de máquinas e
equipamentos (que possuem uma participação menor no investimento fixo que a construção), não resistiu
e também encolheu 1,8% nesta base de comparação.
Ou seja, fica evidente que sem a recuperação da construção o crescimento nacional tende a ser
mais fraco e insustentável, pois sem o investimento do setor a geração empregos e renda se
esgotam, comprometendo o consumo das famílias.
No caso, a expectativa do consumidor medida pela CNI (INEC) mostrou melhora em agosto de 2018 frete
ao mês anterior, mas num patamar ainda abaixo de sua média histórica.
As ocupações e renda capturados pela PNAD Contínua mensal, corroboram com a fragilidade na
construção, pois enquanto nacionalmente os ocupações crescem e a renda se mantém relativamente
constante, com pequena melhora, o setor registra retração de 1,6% das ocupações e queda de
2,6% no rendimento médio real.
PROPOSTA DE LEI ORÇAMENTÁRIA – 2019 – A última sexta-feira foi divulgada a Proposta de Lei
Orçamentária Anual do Poder Executivo. A surpresa positiva foi a ampliação das subvenções ao
programa MCMV, que na prática representa a parcela da União nas operações com o desconto no
FGTS, que passa dos R$ 895 milhões no exercício de 2018 para R$ 905 milhões em 2019.
O mesmo foi observado na proposta de integralização de cotas ao FAR, que passou de R$ 2,20
bilhões em 2018 para R$ 2,97 bilhões em 2019, entretanto, este montante não deverá permitir
novas contratações/seleções ao longo de 2019.

SEMANA ATUAL

FOCUS – Nesta semana, os analistas do mercado financeiro ajustaram suas estimativas de
inflação para este ano de 4,17% para 4,16% e para 2019 de 4,12% para 4,11%, mantendo a
previsão de 2020 em 4% e de 3,92% em 2021.
A projeção do PIB foi reduzida para este ano de 1,47% para 1,44%, sendo mantidas para 2019,
2020 e 2021 em 2,50% ao ano.
Esta semana há previsão de muitas divulgações de indicadores econômicos, mas na quintafeira, véspera do feriado da Proclamação da Independência, o IBGE divulga o IPCA, índice
oficial de inflação.
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