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O IBGE divulgou, na semana passada, o PIB
do 4º trimestre de 2022 que, com queda de
0,2% no trimestre, veio um pouco abaixo do
esperado – ainda que em linha com o IBC-Br
–, levando a um crescimento de 2,9% no
ano. O crescimento deu-se com mais
intensidade no primeiro semestre, graças
ao setor de serviços (4,2%), ainda
impulsionado pela reabertura, aliada a
estímulos fiscais que aumentaram a renda
disponível. A indústria cresceu pouco (1,6%)
e a agropecuária, atingida por questões
climáticas, teve queda (-1,7%). A retração
no 4º trimestre parece ainda ser reflexo da
política monetária mais restritiva, e deixa
um carregamento de apenas 0,2% para o
PIB de 2023. Apesar desse resultado aquém
das expectativas, as projeções do Focus
divulgado hoje para o crescimento este ano
tiveram uma leve alta, de 0,84% para
0,85%, enquanto a de 2024 foi mantida em
1,50%. À espera dos dados do IPCA de
fevereiro, que serão divulgados esta

semana, e possivelmente de
desdobramentos em relação à indicação de
novos diretores para o Banco Central e
novos sinais sobre a nova “âncora” fiscal, a
projeção para a inflação oficial este ano foi
mantida em 5,90%, depois de 11 semanas
seguidas de alta. A projeção para 2024 foi
mantida em 4,02% e a de 2025 permaneceu
em 3,80%. Mas, em um sinal de que a
revisão na inflação de prazos mais longos
persiste – em meio a discussões em relação
às metas – a projeção para o IPCA em 2026
subiu de 3,75% para 3,77%. As projeções
para taxa de juros refletem – como se
espera em um regime de metas – os
movimentos das projeções para inflação: a
projeção para taxa básica de juros, a Selic,
foi mantida em 12,75% para 2023,
enquanto a de 2024 continuou em 10,0%. A
de 2025 foi mantida em 9,0%. A de 2026,
no entanto, avançou de 8,50% para 8,75%.
Além da queda do PIB no 4º trimestre do
ano passado, muitos analistas já veem

outros efeitos da política monetária mais
restritiva nos dados econômicos, como nos
dados de crédito de janeiro, também
divulgados na semana passada. Com
concessões desacelerando e inadimplência
em alta, devem ter especial atenção
medidas que possam ter impacto positivo
sobre a atividade, como o anúncio –
esperado para esta semana – do programa
federal para renegociação de dívidas, o
“Desenrola”, o Novo Bolsa Família, o
aumento do Salário Mínimo (de R$ 1.302
para R$ 1.320) a partir de maio e a correção
da tabela do Imposto de Renda, que pode
ocorrer no contexto de uma Reforma
Tributária que também começa a ser
discutida com mais intensidade: amanhã, o
Grupo de Trabalho da Câmara dos
Deputados que discute a Reforma se reúne
com o economista Bernard Appy, secretário
extraordinário que trata do tema no
Ministério da Fazenda, em audiência
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pública que vai debater a PEC nº 45/19, que
cria um imposto único sobre o consumo. No
calendário econômico, destaque para a
inflação ao consumidor na China e
indicadores industriais brasileiros da CNI, na
quarta-feira (08/03), e para a taxa de
desemprego nos EUA e o IPCA de fevereiro,
na sexta (10/03).).
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 24/02/2023
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

03/03/23 24/02/23 03/02/23 02/12/22 06/01/23 03/03/23 24/02/23 03/02/23 02/12/22 06/01/23

3 PIB 2,90% - 2,90% 0,85% 0,84% 0,79% 0,75% 0,78% 1,50% 1,50% 1,50% 1,71% 1,50%

3 PIB Indústria 1,62% - 1,62% 0,30% 0,30% 0,30% 0,10% 0,25% 1,00% 1,00% 1,14% 1,60% 1,50%

3 PIB de Serviços 4,16% - 4,16% 1,00% 1,00% 0,80% 0,75% 0,80% 1,50% 1,50% 1,71% 1,85% 1,70%

3 PIB Agropecuário -1,74% - -1,74% 7,30% 7,30% 5,00% 3,45% 5,00% 2,60% 2,60% 2,50% 2,55% 3,00%

2 IPCA 5,78% 0,53% 5,77% 5,90% 5,90% 5,78% 5,08% 5,36% 4,02% 4,02% 3,93% 3,50% 3,70%

1 IGP-M 5,46% 0,15% 1,86% 4,11% 4,54% 4,60% 4,53% 4,61% 4,17% 4,17% 4,07% 4,03% 4,01%

1 SELIC 13,65% 13,65% 13,07% 12,75% 12,75% 12,50% 11,75% 12,25% 10,00% 10,00% 9,75% 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 5,23 5,30

2
Dívida Líquida do Setor 

Público (% do PIB)
57,50% 56,56% 56,96% 61,00% 61,23% 61,45% 61,50% 61,95% 64,00% 64,00% 64,38% 64,50% 64,50%

2
Conta Corrente (em US$ 

bi)
-55,96 -8,79 -55,35 -50,00 -50,00 -47,00 -43,00 -46,55 -51,50 -50,25 -50,00 -44,20 -45,00

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
44,15 1,21 46,72 57,00 57,35 57,60 58,15 56,61 55,00 54,50 53,90 52,00 52,40

2
Investimento Direto no 

País (em US$ bi)
90,57 6,88 92,34 80,00 80,00 80,00 75,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

2 Preços Administrados -3,83% 0,72% -2,79% 9,05% 9,04% 8,44% 6,07% 6,79% 4,40% 4,43% 4,24% 4,00% 4,00%

Valores projetados para 2024
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