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As tensões voltaram a se elevar quanto a um 
agravamento da situação entre a Rússia e a 
Ucrânia, com ações na região parcialmente 
controlada por rebeldes e com movimentos 
militares de forças russas na fronteira e em 
países vizinhos. Nesta semana, 
movimentações diplomáticas devem ser 
intensas, mas, a incerteza quanto aos 
próximos acontecimentos, continuarão 
afetando os mercados. O reflexo nas bolsas 
internacionais indica um início de semana 
conturbado, sem direção definida, com alta 
volatilidade nos preços dos ativos. 
Os dados de inflação no Brasil e nos Estados 
Unidos também ajudarão a dar o tom dos 
mercados nesta semana. Na quarta-feira (23), 
o IBGE divulga o IPCA-15 (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo) de fevereiro, 
prévia da inflação oficial, que ainda deverá vir 
elevado, pois a metodologia do IBGE coleta os 
reajustes na Educação em fevereiro. Com isso 
a alta dos preços acumulada em 12 meses 
deverá se manter acima dos 10%, com sinais 
mais persistentes pelo menos até maio, 

quando é esperado uma desaceleração com a 
retirada da bandeira extra de crise 
hidrológica, que impacta o IPCA em quase 1 
p.p. A mediana da projeção do Focus para o 
IPCA deste ano subiu pela sexta semana 
consecutiva, passando de 5,50% para 5,56%. 
Para 2023, a mediana permanece estável em 
3,50% pela terceira semana consecutiva. As 
projeções para o PIB 2022 e 2023 não 
sofreram alteração em relação à semana 
anterior, permanecendo em 0,30% e 1,50%, 
respectivamente. 
A projeção do Focus para a Taxa de Câmbio 
2022 diminuiu para R$/US$ 5,50, ante R$/US$ 
5,58 da semana anterior, e para 2023 passou 
de R$/US$ 5,45 para R$/US$ 5,36. A 
valorização do Real ao longo da semana 
passada, que surpreendeu pela intensidade, 
deve-se a vários fatores, desde a tendência de 
alta da Selic, reforçada pela Ata do Copom 
mas hawkish (duro), gerando operações de 
carry-trade (aplicações de curto prazo em 
renda fixa), o potencial de alta nas 
commodities que beneficiam as exportações 

brasileiras e até entrada de recursos para 
aplicações no mercado de renda variável. Para 
a Selic, a estimativa do Focus foi mantida em 
12,25% a.a. para 2022 e 8,00% a.a. em 2023.
No cenário internacional, foi divulgado hoje o 
índice PMI (sigla em inglês de Índice de 
Gerentes de Compras) da zona do euro. O 
indicador engloba os setores industrial e de 
serviços e avançou de 52,3 pontos em janeiro 
para 55,8 pontos fevereiro - o índice acima de 
50 pontos indica expansão da atividade. Na 
semana passada, nos EUA foi divulgada a ata 
do FOMC (sigla em inglês de Comitê Federal 
do Mercado Aberto) com um tom um pouco 
mais dovish (suave) do que o esperado, sem 
sinalizações de um aperto monetário mais 
rigoroso na reunião de março. Os diretores do 
Fed parecem preferir aguardar os indicadores 
para definir a trajetória de alta. Na sexta-feira 
(25), será divulgado o PCE (Índice de Preços 
para Despesas com Consumo Pessoal) de 
janeiro, indicador importante para as decisões 
do FED, que em março deverá decidir o nível 
da alta dos juros nos EUA. 
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No calendário brasileiro, além da divulgação 
do IPCA-15 citado acima, ao longo da 
semana, a FGV divulgará os indicadores de 
confiança de fevereiro. Na sexta-feira (25), o 
Banco Central divulgará o resultado das 
contas do setor público consolidado de 
janeiro e será conhecida a PNAD de 
dezembro, com os dados sobre a taxa de 
desemprego. A pesquisa mensal do IBGE 
indicou que até novembro, o desemprego 
tinha recuado para 11,6%, atingindo mais de 
12 milhões de pessoas. O resultado do PIB 
2021, com a divulgação dos dados do 4º 
trimestre, será conhecido em 04/03.
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 18/02/2022
Notas:  1- dados até janeiro/21; 2- dados até dezembro/21; 3- dados até novembro/21; 4- dados até outubro/21 ; 5- dados até setembro/21
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

18/02/22 11/02/22 21/01/22 19/11/21 07/01/22 18/02/22 11/02/22 21/01/22 19/11/21 07/01/22

5 PIB 5,66% - 3,94% 0,30% 0,30% 0,29% 0,70% 0,28% 1,50% 1,50% 1,69% 2,00% 1,70%

5 PIB Indústria 6,54% - 5,07% -0,55% -0,60% -0,25% 0,47% 0,20% 1,50% 1,50% 1,61% 2,00% 1,99%

5 PIB de Serviços 5,21% - 3,33% 0,50% 0,50% 0,36% 1,00% 0,40% 1,50% 1,50% 1,68% 2,00% 1,82%

5 PIB Agropecuário -0,07% - 0,15% 3,00% 3,05% 3,05% 2,50% 3,00% 2,56% 2,40% 2,30% 2,50% 2,40%

1 IPCA 10,06% 0,54% 10,38% 5,56% 5,50% 5,15% 4,96% 5,03% 3,50% 3,50% 3,40% 3,42% 3,36%

1 IGP-M 17,79% 1,82% 16,92% 8,12% 7,33% 6,54% 5,35% 5,56% 4,05% 4,03% 4,02% 4,00% 4,00%

1 SELIC 8,76% 9,15% 5,02% 12,25% 12,25% 11,75% 11,25% 11,75% 8,00% 8,00% 8,00% 7,75% 8,00%

1 Câmbio 5,58 5,36 5,40 5,50 5,58 5,60 5,50 5,60 5,36 5,45 5,50 5,30 5,45

2
Dívida Líquida do Setor 

Público (% do PIB)
57,26% - 59,07% 60,90% 60,90% 62,48% 63,00% 62,48% 64,00% 64,30% 66,00% 65,20% 65,90%

2
Conta Corrente (em US$ 

bi)
-28,11 - -28,11 -22,54 -22,14 -24,25 -19,00 -24,25 -33,37 -34,44 -31,12 -20,15 -24,25

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
36,18 - 36,18 63,53 58,40 56,00 63,00 55,50 52,80 51,00 50,65 57,34 51,00

2
Investimento Direto no 

País (em US$ bi)
46,44 - 46,44 60,00 60,00 58,00 59,05 58,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

1 Preços Administrados 16,90% -0,35% 16,83% 4,80% 4,99% 4,74% 4,27% 4,67% 4,17% 4,00% 3,99% 3,90% 3,97%
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