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A semana foi agitada pela falência de dois
bancos regionais americanos (o Silicon
Valley Bank SVB e o Silvergate Capital) – no
maior colapso de instituições financeiras na
maior economia do mundo desde a grande
crise de 2008 – e pela divulgação de dois
dados importantes, a inflação no Brasil e o
desemprego nos EUA, que devem continuar
a influenciar as expectativas econômicas
nas próximas semanas. No Brasil, o IBGE
divulgou, na última sexta-feira, o IPCA de
fevereiro. A variação de 0,84% veio acima
do esperado, ainda que, em 12 meses, a
inflação oficial tenha cedido de 5,77% para
5,60%. O número de fevereiro reverteu
algumas das sinalizações qualitativas
positivas das últimas divulgações. A alta
veio novamente concentrada em poucos
itens, como Leite Longa Vida (4,62%,
impacto de 0,04 p.p.), Energia Elétrica
(1,37%, impacto de 0,05 p.p.), Gasolina
(1,16% impacto de 0,05 p.p.) e perfume
(7,50%, impacto de 0,08 p.p.), mas a média

do núcleos de inflação subiu e o índice de
difusão passou de 63,13% para 65,25%,
mostrando uma inflação mais disseminada.
Nesse contexto, a projeção para o IPCA este
ano foi elevada de 5,90% para 5,96%. Para
2024 foi mantida em 4,02%. Para 2025
também ficou estável em 3,80%. No
entanto, em meio a discussões em relação
às metas a de 2026 e à incerteza sobre o
novo arcabouço fiscal, permanecem as
revisões nas projeções de prazos mais
longos: para 2026, a expectativa mediana
para o IPCA avançou de 3,77% para 3,79%
nesta semana. Não à toa, a atenção dos
analistas deve continuar voltada para o
quadro fiscal, com grande expectativa em
torno do novo arcabouço, cuja primeira
versão deve ser apresentada pelo Ministro
da Fazenda ao Presidente Lula esta semana.
A possível influência da divulgação desse
arcabouço nas próximas decisões do Copom
deve ser alvo de intenso debate nas
próximas semanas. Por enquanto, as

expectativa para a Selic permanece estável
em 12,75% para 2023 e em 10,00% para
2024. As projeções para o PIB, apesar dos
sinais de atividade mais fraca na virada do
ano – o que também deve estar na balança
das próximas decisões do Banco Central –
continuam a ser levemente ajustadas: para
este ano, subiram de 0,85% para 0,89%,
enquanto para 2024 foi mantida em 1,50%.
No cenário internacional, o acontecimento
mais importante da semana foi a falência
do SVB e do Silvergate, o que evidenciou os
efeitos preocupantes do aumento de juros
do Fed no balanço de instituições
financeiras e à estabilidade do sistema.
Analistas debatem os efeitos que isso pode
ter sobre as próximas decisões da
autoridade monetária e muitos acreditam
que as chances de um aumento de 0,5p.p.
na Fed Funds Rate (em oposição a um
aumento de 0,25p.p.) diminuiu depois
desse episódio.
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Por outro lado, a divulgação de dados fortes
do mercado de trabalho na última sexta
feira reforçou o coro daqueles que
acreditam que o Fed tem que agir de
maneira mais dura contra a inflação,
aumentando o dilema da em relação à
decisão a ser tomada. Por essa razão, a
divulgação do CPI de fevereiro, nesta terça-
feira, é bastante aguardada pelo mercado.
No calendário econômico, além da inflação
americana, amanhã (14/03), destaque para
a decisão de juros na Europa, na quinta
(16/03), e para a divulgação da PNADc de
janeiro, pelo IBGE, na sexta-feira (17/03).
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 10/03/2023
Notas:  1- dados até fevereiro/22; 2- dados até janeiro/22; 3- dados até dezembro/22; 
Vide nota de referência de período. 
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Última 4 13 Início Última 4 13 Início

semana semanas semanas do ano semana semanas semanas do ano

10/03/23 03/03/23 10/02/23 09/12/22 06/01/23 10/03/23 03/03/23 10/02/23 09/12/22 06/01/23

3 PIB 2,90% - 2,90% 0,89% 0,85% 0,76% 0,75% 0,78% 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 1,50%

3 PIB Indústria 1,62% - 1,62% 0,30% 0,30% 0,30% 0,10% 0,25% 1,00% 1,00% 1,10% 1,50% 1,50%

3 PIB de Serviços 4,16% - 4,16% 0,85% 1,00% 0,96% 0,80% 0,80% 1,50% 1,50% 1,60% 1,60% 1,70%

3 PIB Agropecuário -1,74% - -1,74% 7,55% 7,30% 6,50% 4,00% 5,00% 2,50% 2,60% 2,60% 2,50% 3,00%

1 IPCA 5,78% 1,37% 5,60% 5,96% 5,90% 5,79% 5,08% 5,36% 4,02% 4,02% 4,00% 3,50% 3,70%

1 IGP-M 5,46% 0,15% 1,86% 4,11% 4,11% 4,60% 4,54% 4,61% 4,17% 4,17% 4,07% 4,02% 4,01%

1 SELIC 13,65% 13,65% 13,07% 12,75% 12,75% 12,75% 11,75% 12,25% 10,00% 10,00% 10,00% 8,50% 9,25%

2 Câmbio 5,22 5,10 5,12 5,25 5,25 5,25 5,25 5,28 5,30 5,30 5,30 5,24 5,30

2
Dívida Líquida do Setor 

Público (% do PIB)
57,50% 56,56% 56,96% 61,00% 61,00% 61,50% 61,50% 61,95% 64,00% 64,00% 64,00% 64,00% 64,50%

2
Conta Corrente (em US$ 

bi)
-55,96 -8,79 -55,35 -50,00 -50,00 -50,00 -44,00 -46,55 -51,50 -51,50 -50,00 -45,00 -45,00

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
44,15 1,21 46,72 57,00 57,00 57,20 60,00 56,61 55,00 55,00 56,50 54,13 52,40

2
Investimento Direto no 

País (em US$ bi)
90,57 6,88 92,34 80,00 80,00 80,00 76,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

1 Preços Administrados -3,83% 1,57% -2,10% 9,13% 9,05% 8,53% 6,09% 6,79% 4,40% 4,40% 4,29% 4,00% 4,00%

Valores  projetados  para 2024
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Realizado 
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