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19/11 – SEGUNDA-FEIRA

23/11 – SEXTA-FEIRA

- Boletim FOCUS/Banco Central

- Índice Nacional de Preços ao Consumidor

- Indicador Antecedente Composto da Economia

Amplo 15 (IPCA-15) / IBGE

(IACE) e o Indicador Coincidente Composto da

- Índice Nacional de Expectativa do Consumidor

Economia (ICCE) / FGV

(INEC) / CNI
- Sondagem da Indústria / FGV

20/11 – TERÇA-FEIRA

---

- Indicador de Expectativa de Inflação dos
Consumidores / FGV

21/11 – QUARTA-FEIRA

--SEM DATA DEFINIDA

22/11 – QUINTA-FEIRA

- Cadastro Geral de Empregados e

- Índice de Confiança do Empresário Industrial

Desempregados (CAGED) / Ministério do

(ICEI) / CNI

Trabalho

- Reunião do Comitê de Estabilidade Financeira –
COMEF / Banco Central
- Monitor do PIB / FGV

SEMANA ANTERIOR

ATIVIDADE – Na última semana o comércio varejista nacional medido pelo IBGE registrou queda do
volume de vendas de 1,3% em setembro frente a agosto, mas no ano acumula aumento de 2,3%,
ou seja, houve redução do ritmo das vendas, mas ainda mostra melhora em relação ao mesmo período de 2017.
Os materiais de construção fazem parte do comércio varejista ampliado e registraram comportamento
semelhante, com queda de 1,7 do volume de vendas em setembro frente ao mês anterior, mas
crescimento de 3,9% dos nove meses do ano de 2018.
No caso do setor de serviços, o IBGE registrou desaceleração em setembro de 0,3% frente a agosto,

sendo no acumulado do ano uma variação negativa de 0,4%, após quatro meses com oscilações positivas e
negativas, ou seja, apesar da redução do ritmo do setor, ainda é necessário acompanhamento para se
estabelecer uma tendência, no momento após vários meses de queda há estabilidade.
Na PNAD Contínua trimestral, a taxa de desocupação permaneceu estável em 11,9% em relação ao
segundo trimestre de 2018. Na construção o total de ocupados no trimestre encerrado em setembro de
2018 foi de 6,8 milhões uma redução de 1,2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Em
relação ao rendimento médio real habitual de R$1.732, variação de -0,2, portanto registrando
estabilidade em relação mesmo trimestre de 2017 para o setor.
Por fim, na sexta-feira, após o feriado nacional foi divulgado pelo Banco Central o IBC-Br, indicador de
atividade da autoridade monetária, registrou queda em setembro de 0,09% em relação a agosto, com
ajustes sazonais. O índice cresceu 1,74% no terceiro trimestre e no acumulado do ano em 1,14%, o
que reflete a recuperação em ritmo lento da atividade econômica nacional.
FGTS – Foram publicadas hoje no Diário Oficial as Resoluções do Conselho Curador do FGTS referentes a 167ª
Reunião ocorrida no último dia 13. Os destaques foram a Resolução nº 903, que aprovou os
orçamentos financeiro, operacional e econômico do FGTS, para o exercício de 2019, e o orçamento
plurianual de aplicação, para o período 2020-2022.

Orçamento Operacional Plurianual de Contratações 2019-2022

A Resolução nº 904 que alterou a Resolução nº 702, de 2012, unificou as três última faixas populacionais
dos recortes territoriais, mantendo os valores máximos das unidades praticados em municípios de 100 mil
habitantes, desta maneira, se espera melhorar as contratações em municípios menores (concentrados nas
regiões Norte e Nordeste) e recompor os valores limite, diminuídos pela Resolução nº 790/2015

Limites de enquadramento das Faixas 2 e 3

Foi ainda aprovado por meio da Resolução nº 907 suplementação de R$ 500 milhões em descontos
para o orçamento operacional do FGTS do exercício de 2018 e revogada a Resolução nº 901, de 18
de setembro de 2018,
Saúde.

editada ad referendum do Conselho Curador do FGTS referente ao Programa FGTS-

SEMANA ATUAL

FOCUS – Nesta semana, os analistas do mercado financeiro ajustaram suas estimativas de inflação para
este ano de 4,23% para 4,13%, em 2019 de 4,21% para 4,20% e em 2021 de 3,95% para 3,90%
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 a divulgação do CAGED (empregos formais) pelo Ministério do
Trabalho e o IPCA-15 pelo IBGE, que serve de referência para o índice oficial.
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