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12/11 – SEGUNDA-FEIRA

14/11 – QUARTA-FEIRA

- Boletim FOCUS/Banco Central

- Pesquisa Mensal de Serviços / IBGE

- Sondagem da América Latina / FGV

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua Trimestral / IBGE

13/11 – TERÇA-FEIRA

- IGP-10 / FGV

- Pesquisa Mensal de Comércio / IBGE
- Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do

15/11 – QUINTA-FEIRA

Leite, do Couro e Produção de Ovos de Galinha:

- FERIADO NACIONAL

Primeiros resultados / IBGE
16/11 – SEXTA-FEIRA
- Índice de Atividade - IBC-Br / 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 outubro variou 0,45%, que apesar de ser a maior taxa para o mês desde 2015, o
resultado é 0,03 pontos percentuais menor que o mês anterior e abaixo das expectativas. O
acumulado no ano ficou em 3,81% e nos últimos doze meses, o índice ficou em 4,56%. O IBGE
também divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) que variou 0,40% em outubro
(também o maior valor para o mês desde 2015), no ano ficou em 3,55% e nos últimos doze meses,
o índice ficou em 4%.
Apesar das elevações puxadas por alimentos e bebidas, os núcleos de inflação continuam em níveis
baixos, de maneira que, se espera que a taxa básica seja mantida em 6,5% a.a. até o final deste ano
(Boletim FOCUS).

Na última semana o IBGE divulgou o Sinapi, com os custos da Construção Civil, que apresentou
variação de 0,43% em outubro. No ano acumula aumento de 3,93% e nos últimos doze meses
em 4,61%, sendo que as altas observadas neste ano são provenientes, principalmente, dos materiais de
construção, diferentemente do ano de 2017, em que a mão-de-obra ofereceu maior pressão sobre os
custos.
POUPANÇA - Conforme o Relatório de Poupança divulgado na última semana pelo Banco Central,
os recursos para crédito imobiliário (SBPE) registraram uma saques líquidos de R$ 2,1 bilhões em
outubro, fato que não ocorria desde fevereiro deste ano.
No ano, a poupança em crédito imobiliário acumula uma captação líquida positiva de R$ 13,6
bilhões até outubro.
Com menores níveis da taxa básica Selic e isenção de imposto de renda, a poupança se torna
mais competitiva em relação a outras aplicações de perfil semelhante.
FISCAL – O Congresso Nacional aprovou reajuste de 16,38% aos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, fato que produzirá impacto estimado de R$ 6 bilhões aos Estados brasileiros, por conta das
vinculações constitucionais, além do impacto direto da medida nas contas da União. O aumento poderá
ser vetado pelo Presidente Temer, que deverá anunciar nos próximos dias sua decisão.
Num contexto de fragilidade das contas públicas, apontada por quase unanimidade de técnicos e um
dos principais desafios para a próxima gestão, medida desta natureza agrava ainda mais o problema
fiscal e afeta a oferta de serviços públicos, já precários, em todo o território nacional.
REVISÃO DO PIB – O PIB de 2016 foi revisado pelo IBGE e divulgado na última semana, sendo
este novo resultado o final. Enquanto o PIB nacional demonstrou uma pequena melhora em relação a
estimativa daquele ano, passando de -3,5% para -3,3%, o PIB da Construção que já apresentava
uma resultado preocupante de retração de 5,6% passou para -10% demonstrando uma situação
ainda pior, tornando ainda mais imperiosa a recuperação de sua atividade setorial.

SEMANA ATUAL

FOCUS – Nesta semana, os analistas do mercado financeiro ajustaram suas estimativas de
inflação para este ano de 4,40% para 4,23%, em 2019 de 4,22% para 4,21% e em 2021 de
3,97% para 3,95% mantendo as estimativas de 2020 em 4% ao ano.
As projeções do PIB foram mantidas para este ano de 1,36% e para 2019, 2020 e 2021 em 2,50%
ao ano.
Esta semana os destaques serão as Pesquisas Mensais de Comércio e Serviços, ambas divulgadas
pelo IBGE e o IBC-Br pelo Banco Central que estima nível de atividade da economia pela ótica da
autoridade monetária.
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