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BRASÍLIA 26/11/2018

26/11 – SEGUNDA-FEIRA

29/11 – QUINTA-FEIRA

- Boletim FOCUS/Banco Central

- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

- Sondagem Industrial / CNI

Contínua Mensal / IBGE

- Sondagem do Consumidor / FGV

- IGP-M / FGV

- Estatísticas do Mercado Aberto / Banco Central

- Sondagem de Serviços / FGV

- Relatório mensal da dívida pública federal /

- Sondagem da Indústria / FGV

Tesouro Nacional

- Resultado do Tesouro Nacional / Tesouro
Nacional

27/11 – TERÇA-FEIRA

- Conselho Monetário Nacional (CMN) / Banco

-INCC-M / FGV

Central

- Sondagem da Construção / FGV
- Estatísticas do setor externo / Banco Central

30/11 – SEXTA-FEIRA
- Contas Nacionais Trimestrais - PIB / IBGE

28/11 – QUARTA-FEIRA

- Índice de Confiança Empresarial/ FGV

- Índice de Preços ao Produtor - Indústrias

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Extrativas e de Transformação / IBGE

do Governo Federal – RREO / Tesouro Nacional

- Sondagem Indústria da Construção / CNI

- Estatísticas fiscais / Banco Central

- Sondagem do Comércio / FGV
- Indicador de Incerteza da Economia / FGV

SEM DATA DEFINIDA

- Estatísticas monetárias e de crédito / Banco

- Boletim Informativo de Crédito Imobiliário e

Central

Poupança / ABECIP

SEMANA ANTERIOR

ATIVIDADE – Na última semana o Monitor do PIB divulgado pela FGV já foi estimado com as alterações que
o IBGE deverá incorporar os resultados anuais definitivos recém divulgados do PIB de 2016, revisando a taxa de

-3,5% para -3,3%, e alterando os resultados de 2017 e 2018, anteriormente divulgados. Além das alterações
usuais deste trimestre, com a introdução de novas informações, o IBGE deverá incorporar as alterações
institucionais que obrigam a internalizar as plataformas de petróleo (Repetro-Sped). Neste sentido, a FGV
revisou as estimativas do PIB, com o terceiro trimestre de 2018 variando 1,7% em relação ao
mesmo trimestre do ano anterior.
Exceto a Construção que a taxa passou de -5,6% para -10%, todos os componentes da oferta e da
demanda foram positivos após a revisão de 2016 do IBGE, assim a expectativa é de números ainda mais
negativos para o setor da construção nos ajustes de 2017 e 2018 que serão apresentados nesta sexta feira.
Em relação ao Indicador Antecedente Composto da Economia (IACE), também divulgado pela FGV, indica,
segundo seus técnicos, que excesso de capacidade ociosa no mercado de trabalho e no setor industrial, aliados
à baixa inflação, representam condições favoráveis a uma retomada mais vigorosa do crescimento e o
aumento registrado de 1,9% do indicador sinaliza que a redução das incertezas no quadro político,
se soma a esta condições favoráveis.
Neste sentido, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho
apresentou expansão do emprego formal em outubro de 2018 de 57.733 postos de trabalho, equivalente à
variação de 0,15% do estoque em relação ao mês anterior. No acumulado do ano foram gerados 790.579
empregos, representando variação de +2,09% e nos últimos doze meses, um acréscimo de 444.483
postos de trabalho, correspondente à variação de +1,16%.
A construção registrou tendência semelhante, com geração líquida de 560 vagas formais, que apesar de
aparentar um resultado tímido representou o primeiro resultado positivo após sete anos de resultados
negativos nos meses de outubro. No ano foram gerados 82.097 novas vagas e em 12 meses o saldo
de 4.465, o primeiro resultado positivo em 2018 nesta base de comparação.
Entretanto, as expectativas são de saldo negativo nos meses de novembro de dezembro por questões de
sazonalidade, devendo fechar o ano de 2018 ainda com resultados negativos.
Também vale destacar que a confiança do empresário industrial em novembro medida pelo ICEI da CNI
registrou aumento expressivo e alcançou 63,2 pontos em novembro de 2018, o maior valor para o índice
desde setembro de 2010. Em linha, a confiança do consumidor medida pelo INEC, também da CNI,
apresentou seu quinto aumento consecutivo, alcançando 113,6 pontos em novembro, o maior valor
registrado desde janeiro de 2014.

Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)

Fonte: ICEI/Confederação Nacional da Indústria
E ainda no dia de hoje, a Sondagem Industria da CNI registrou recuperação da atividade industrial no

mês de outubro. A produção aumentou em ritmo superior ao observado no ano passado e o nível de utilização
da capacidade instalada aumentou 1 ponto percentual na comparação, alcançando 69%.

SEMANA ATUAL

FOCUS – Nesta semana, os analistas do mercado financeiro ajustaram suas estimativas de inflação para
este ano de 4,13% para 3,94%, em 2019 de 4,20% para 4,12% e em 2021 de 3,90% para 3,86%
mantendo as estimativas de 2020 em 4% ao ano.
As projeções do PIB foram revistas de 1,36% para 1,39% para este ano, sendo mantidas para 2019, 2020
e 2021 em 2,50% ao ano.
Esta semana a agenda econômica está carregada de indicadores, várias sondagens setoriais com destaque para
as da Indústria da Construção divulgadas pela CBIC/CNI e pela FGV, além de dados da Dívida Pública
Federal, resultados do Tesouro Nacional e da Execução Orçamentária do Governo Federal.
Será divulgado o PIB do terceiro trimestre de 2018 pelo IBGE, na sexta feira, com a revisão dos números
de 2017 e 2018 já apresentado (os dados nacionais devem melhorar, enquanto os da construção devem
registrar piora).
Em relação aos financiamentos, o Banco Central informará dados das estatísticas monetárias e de
crédito, na quarta-feira, enquanto a ABECIP divulgará ao longo da semana os financiamentos realizados
no mercado imobiliário com recursos da poupança (SBPE).
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