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10/09 – SEGUNDA-FEIRA

12/09 – QUARTA-FEIRA

- Boletim FOCUS/Banco Central

Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do

- Audiência Pública – início do prazo para enviar

Leite, do Couro e Produção de Ovos de Galinha /

subsídios para implementação das medidas

IBGE

administrativas, coercitivas e punitivas

Coeficientes de Abertura Comercial / CNI

necessárias ao fiel cumprimento da Política
Nacional de Pisos Mínimos do Transporte

13/09 – QUINTA-FEIRA

Rodoviário de Cargas / ANTT

Pesquisa Mensal de Comércio / IBGE
Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) 2017 / IBGE

11/09 – TERÇA-FEIRA
- Reunião do Conselho Curador do FGTS /

14/09 – SEXTA-FEIRA

Ministério do Trabalho

Pesquisa Mensal de Serviços / IBGE

- Levantamento Sistemático da Produção Agrícola

IGP-10 / FGV

/ IBGE
- Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física –
Regional / IBGE

SEMANA ANTERIOR

INFLAÇÃO E CUSTOS – O destaque da última semana foi o resultado do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) de agosto divulgado pelo IBGE, que variou - 0,09% puxada principalmente
pela deflação de alimentos e bebidas. Foi a menor taxa para o mês desde agosto de 1998
(-0,51%). O acumulado no ano ficou em 2,85%, e os últimos doze meses ficou em 4,19%.
O Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI), também do IBGE, registrou variação de 0,36% em
agosto, ficando 0,16 ponto percentual abaixo da taxa do mês anterior (0,52%). O acumulado no ano

ficou em 3,02% e nos últimos doze meses em 4,15%.
O custo nacional da construção por metro quadrado, foi de R$ 1.099,01 em agosto, sendo R$ 566,91
relativos aos materiais e R$ 532,10 à mão de obra.
O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) foi de 0,68% em agosto, o indicador
acumula alta de 6,63% no ano e de 9,06% em 12 meses. Entre os seus componentes, O Índice de
Preços ao Produtor Amplo (IPA) acelerou de 0,52% em julho para 0,99% em agosto. O Índice de
Preços ao Consumidor (IPC) variou 0,07% em agosto, ante 0,17% no mês anterior e o Índice Nacional
de Custo da Construção (INCC) subiu 0,15% em agosto, contra 0,61% no mês anterior. O índice
relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços ficou em 0,33% e o que representa o custo da Mão de
Obra não registrou variação em agosto.

SEMANA ATUAL

FOCUS – Nesta semana, os analistas do mercado financeiro ajustaram suas estimativas de
inflação para este ano de 4,16% para 4,05% e de 3,92% para 3,87% em 2021, mantendo as
previsões de 2019 em 4,11% e de 2020 em 4%.
A projeção do PIB foi reduzida para este ano de 1,44% para 1,40%, sendo mantidas para 2019,
2020 e 2021 em 2,50% ao ano.
Esta semana o destaque será a reunião do Conselho Curador do FGTS que deverá trazer
novidades em relação as medidas para reativação de obras paralisadas entre outros assuntos.
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