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A divulgação do IPCA-15 de janeiro na
última semana, prévia da inflação do mês,
mostra viés de alta para esse início de ano.
O índice registrou avanço de 0,55%, ficando
0,03 p.p. acima do resultado de dezembro
(0,52%). No acumulado em 12 meses, o
IPCA-15 acumula alta de 5,87% até janeiro.
Os grupos que estimularam este
comportamento foram Saúde e Cuidados
Pessoais (+ 1,10%) – com destaque para os
planos de saúde, devido à incorporação de
1,21% da fração mensal dos reajustes dos
planos novos e antigos para o ciclo de 2022
a 2023 - e Alimentação e Bebidas (+0,55%),
influenciado pelo comportamento dos
preços de alguns alimentos em função das
chuvas. O grupo dos Transportes
desacelerou em janeiro (passando de 0,85%
em dezembro para 0,17%) pela queda nos
preços dos combustíveis (-0,58%).
Entretanto, o aumento de 7,47% no preço
gasolina, levará a uma maior pressão sobre
a inflação do próximo mês. Seguindo a
tendência de alta, a mediana da projeção

para o IPCA 2023 do Focus aumentou pela
7ª semana consecutiva, avançando de
5,48% para 5,74%. Para 2024, houve
aumento de 0,06 p.p., passando de 3,84%
para 3,90%. Para 2025, o IPCA ficou estável
em 3,50% pela 2ª semana seguida.
Para a atividade econômica, a mediana da
projeção para 2023 voltou a subir
levemente para 0,80%, ante 0,79% da
semana passada. Para 2024, mediana foi
mantida em 1,50% pela 5ª semana
consecutiva e caiu de 1,90% para 1,89% em
2025. Os cenários para 2024 e 2025
acendem o sinal amarelo em relação ao
déficit fiscal, que aumenta o crescimento no
curto prazo, mas gera inflação mais alta,
conforme pode-se observar nas revisões
semanais das projeções do Focus. Essas
expectativas mais altas de inflação com
desancoragem da meta – a meta de inflação
do BC para 2023 é de 3,25% e para 2024 e
2025, 3,00%, com margem de 1,5 p.p. para
cima ou para baixo – continuam a refletir
nas projeções para a taxa Selic. As medianas

da taxa básica de juros para os fins de 2023,
2024 e 2025 foram mantidas em 12,50%
a.a, 9,50% a.a. e 8,50% a.a.,
respectivamente. Na próxima 4ª feira
(01/02), ocorrerá a divulgação da primeira
reunião do COPOM (Comitê de Política
Monetária do Banco Central) do ano, em
que é esperado a manutenção da taxa Selic
em 13,75% a.a. Entretanto, o mercado
aguardará atentamente o comunicado para
observar o sinal que será dado para a
Política Monetária.
No cenário externo, aguarda-se que o Fed
(Federal Reserve) elevará a taxa de juros na
próxima quarta-feira (01/02) em 0,25 p.p.,
ficando na faixa entre 4,5% e 4,75%,
desacelerando os aumentos pela segunda
reunião consecutiva (na reunião de
dezembro a alta foi de 0,50 p.p.). Isso daria
às autoridades monetárias mais tempo para
estudar os efeitos de aumentos dos juros
anteriores. É provável que eles debatam por
quanto tempo continuarão elevando os
juros e por quanto tempo deverão mantê-
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-los nesse nível mais alto. Além do FED, o
BCE (Banco Central Europeu), deverá elevar
a taxa básica essa semana (02/02) em 0,50
p.p. e o mercado também ficará atento ao
comunicado relacionado aos futuros
movimentos da taxa. Voltando ao cenário
interno, a projeção do Focus para a taxa de
câmbio caiu, passando de R$/US$ 5,28 para
R$/US$ 5,25 em 2023 e foi mantida em
R$/US$ 5,30 para 2024 e 2025. Para o IGP-
M 2023, a projeção da mediana do Focus
mostrou redução, ficando em 4,67% (na
semana anterior estava em 4,69%) e, para
2024, foi mantida em 4,03%. O IGP-M de
janeiro aumentou 0,21%, desacelerando em
relação ao mês anterior (+ 0,45%). Com o
resultado de janeiro, o índice acumula alta
de 3,79% em 12 meses (em janeiro de
2022, o índice acumulava alta de 16,91%
em 12 meses). A desaceleração dos preços
das matérias-primas brutas ajudou a reduzir
o IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo),
um dos componentes do IGP-M.

No calendário da semana, destaque para os
dados da Produção Industrial pelo IBGE na
sexta (03/02), além de um importante
ponto na política que é a posse dos novos
deputados e senadores e as eleições para as
mesas da Câmara e do Senado.
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 27/01/2023
Notas:  1- dados até dezembro/22; 2- dados até novembro/22; 3- dados até outubro/22; 4- dados até setembro/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

27/01/23 20/01/23 30/12/22 28/10/22 06/01/23 27/01/23 20/01/23 30/12/22 28/10/22 06/01/23

4 PIB 4,99% 3,24% 2,96% 0,80% 0,79% 0,80% 0,64% 0,78% 1,50% 1,50% 1,50% 1,80% 1,50%

4 PIB Indústria 4,78% 1,28% 0,81% 0,30% 0,30% 0,20% 0,22% 0,25% 1,18% 1,14% 1,50% 1,70% 1,50%

4 PIB de Serviços 5,22% 4,45% 4,36% 0,80% 0,73% 0,83% 0,63% 0,80% 1,71% 1,71% 1,50% 1,70% 1,70%

4 PIB Agropecuário 0,28% -1,53% -1,33% 6,50% 6,00% 5,00% 2,75% 5,00% 2,50% 2,65% 3,00% 2,45% 3,00%

1 IPCA 10,06% 5,78% 5,78% 5,74% 5,48% 5,31% 4,94% 5,36% 3,90% 3,84% 3,65% 3,50% 3,70%

1 IGP-M 17,79% 5,46% 5,46% 4,67% 4,69% 4,55% 4,57% 4,61% 4,03% 4,03% 4,01% 4,00% 4,01%

1 SELIC 8,76% 13,65% 12,43% 12,50% 12,50% 12,25% 11,25% 12,25% 9,50% 9,50% 9,00% 8,00% 9,25%

1 Câmbio 5,58 10,44 5,14 5,25 5,28 5,27 5,20 5,28 5,30 5,30 5,26 5,10 5,30

1
Dívida Líquida do Setor 

Público (% do PIB)
55,82% 57,52% 56,88% 61,40% 61,60% 61,95% 62,95% 61,95% 64,39% 64,20% 64,00% 65,00% 64,50%

1
Conta Corrente (em US$ 

bi)
-46,36 -66,55 -66,55 -46,00 -46,00 -47,10 -32,34 -46,55 -45,00 -45,00 -45,00 -38,00 -45,00

1
Balança Comercial (em 

US$ bi)
36,36 47,54 47,54 57,60 58,00 58,00 56,00 56,61 52,40 52,40 53,00 50,28 52,40

1
Investimento Direto no 

País (em US$ bi)
46,44 90,57 90,57 80,00 80,00 80,00 71,00 80,00 80,00 77,50 80,00 70,32 80,00

1 Preços Administrados 16,90% -3,83% -3,83% 8,39% 7,25% 6,77% 5,52% 6,79% 4,20% 4,12% 4,00% 3,70% 4,00%

Valores projetados para 2024
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2021
Realizado 
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