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08/10 – SEGUNDA-FEIRA

11/10 – QUINTA-FEIRA

- Boletim FOCUS/Banco Central

- Levantamento Sistemático da Produção Agrícola

- IGP-DI / FGV

/ IBGE
- Pesquisa Mensal de Comércio / IBGE

09/10 – TERÇA-FEIRA
- Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física –

12/10 – SEXTA-FEIRA

Regional / IBGE

- FERIADO NACIONAL – Dia de Nossa Senhora

- Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) e

Aparecida, Padroeira do Brasil

Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) /
FGV
10/10 – QUARTA-FEIRA
- Fluxo Cambial / Banco Central

SEMANA ANTERIOR

INFLAÇÃO, CUSTOS E POLÍTICA MONETÁRIA – A última semana foi marcada pela divulgação do
índice oficial de inflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) pelo IBGE.
O IPCA de setembro variou 0,48%, voltando a acelerar após deflação de 0,09% no mês anterior. Este
resultado é o maior para um mês de setembro desde 2015. O acumulado no ano ficou em
3,34%e nos últimos doze meses, o índice ficou em 4,53%. O IBGE também divulgou o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) que variou 0,30% em setembro (também o maior valor
para o mês desde 2015), no ano ficou em 3,14% e nos últimos doze meses, o índice ficou em
3,97%.
Apesar das elevações puxadas por alimentos e bebidas (que registraram deflação no mês anterior),

transportes (dada alta dos combustíveis) e habitação (principalmente por conta da elevação das tarifas de
energia), os núcleos de inflação continuam em níveis baixos, de maneira que, se espera que a taxa
básica seja mantida até o final deste ano.
Na última sexta-feira o IBGE divulgou o Sinapi, que representa os custos da Construção Civil que
apresentou variação de 0,45% em setembro. No ano acumula aumento de 3,48% e nos últimos
doze meses em 4,33%. Trata-se de um indicador que serve de base para efetuar o orçamento
analítico e a análise orçamentária de projeto-tipo e projetos específicos nas áreas de habitação,
saneamento e infraestrutura urbana junto as esferas de governo.
Este ano, o Sinapi tem avançado, em grande medida, pelo aumento dos preços de diversos insumos
(aumentos do frete e outros custos de produção), a tendência permanece de alta destes preços, sendo
que, os contratos com entes públicos são restritos a um reajuste anual, ou seja, caso os
custos subam rapidamente e acima das estimativas iniciais, tornam os projetos em
andamento deficitários ou inviáveis e dificultam que novos projetos aconteçam, diante da dificuldade
de estimar o comportamento dos custos futuros.
POUPANÇA - Conforme o Relatório de Poupança divulgado na última semana pelo Banco Central,
os recursos para crédito imobiliário (SBPE) registraram uma captação líquida de R$ 6,8 bilhões em
setembro e acumulam R$ 15,8 bilhões, este ano. Desde março, a diferença entre os depósitos e as
retiradas tem sido positivas, diante dos menores níveis da taxa básica Selic e isenção de imposto
de renda, que torna a poupança mais competitiva em relação a outras aplicações de perfil
semelhante.

SEMANA ATUAL

FOCUS – Nesta semana, os analistas do mercado financeiro ajustaram suas estimativas de
inflação para este ano de 4,30% para 4,40% e para 2021 de 3,97% para 3,94% mantendo as
estimativas de 2019 em 4,20% e de 2020 em 4% ao ano.
As projeções do PIB foram reduzidas para este ano de 1,35% para 1,34% e para 2019, 2020 e
2021 em 2,50% ao ano.
Esta semana os destaques serão os dados da Pesquisa Industrial Regional e a Pesquisa Mensal
de Comércio, ambas divulgadas pelo IBGE. Cabe destacar que diante da definição de 2º turno na
Eleições 2018 também cabe observar se haverá detalhamento das propostas dos candidatos em
relação as suas áreas econômicas.
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