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A semana que passou foi marcada pela
divulgação de diversos indicadores
econômicos importantes, além da última
semana de campanha do segundo turno das
eleições para presidente e governador em
12 estados. Os resultados do pleito do
último domingo, em que o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito com uma
margem apertada sobre o atual presidente,
Jair Bolsonaro, não estão refletidos ainda
no Focus de hoje, uma vez que as
expectativas são compiladas na sexta-feira
anterior. No entanto, diversas pesquisas na
reta final da campanha já apontavam um
resultado muito semelhante ao verificado e,
portanto, muitas expectativas já estavam
corrigidas com base nesses prognósticos.
Apesar das sinalizações do IPCA-15 de
outubro (0,16% no mês, 6,85% em 12
meses) terem sido consideradas
relativamente positivas do ponto de vista da

dinâmica inflacionária por vários analistas, o
índice cheio veio acima da expectativa
mediana do mercado, o que pode ter
influenciado o fim de uma sequência de 17
semanas de queda na projeção de inflação
para 2022. Esta semana, a expectativa para
o IPCA deste ano passou de 5,60% para
5,61%. Para 2023, foi mantida em 4,94% e,
para 2024, seguiu em 3,50%. Na semana
passada também houve reunião do Copom
com decisão dos juros, com a Selic tendo
sido mantida, como esperado, em 13,75%
por unanimidade dos diretores. Nesse
contexto, as expectativas para a taxas de
juros básica foram mantidas em 13,75%
para este ano e em 11,75% para 2023. No
comunicado sobre a decisão, o Copom
repetiu alertas emitidos ao final da reunião
de setembro quanto às incertezas sobre o
arcabouço fiscal, à probabilidade de o hiato
do PIB estar mais estreito do que o

considerado em suas projeções e as
consequências vindas de uma economia
mundial que convive com uma inflação
persistente. Lembrou, ainda, que os riscos
fiscais do mundo pós-pandemia não
pouparam nem economias centrais, como a
britânica, um alerta claro para a questão
fiscal brasileira. Com sinais ainda difusos
dos indicadores de atividades, A projeção
de alta do PIB foi mantida em 2,76% para
2022, mas foi elevada, de 0,63% para
0,64%, em 2023. No calendário da semana,
poucos destaques: a produção industrial
(PIM-PF) de setembro será divulgada
amanhã (01/11). No mesmo dia
conheceremos a ata da reunião do Copom
da semana passada. Na quarta (02/11),
decisão de juros nos Estados Unidos.
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Nota: Este comentário não deve ser interpretado como recomendação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em qualquer estratégia de negócios. A CNseg não se responsabiliza por ações 
tomadas com base nas informações aqui contidas e por eventuais perdas resultantes desses atos. Este material é para uso exclusivo de seus destinatários e não pode ser reproduzido ou redistribuído, no todo ou em parte, sem 
o prévio consentimento da CNseg. 



SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS E PROJETOS – SUESP | estudos@cnseg.org.br

Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 28/10/2022
Notas:  1- dados até setembro/22; 2- dados até agosto/22; 3- dados até julho/22; 4- dados até junho/22
Vide nota de referência de período. 

Nº 224 – Outubro/2022 – semana 5

Última 4 13 Início Última 4 13 Início

semana semanas semanas do ano semana semanas semanas do ano

28/10/22 21/10/22 30/09/22 29/07/22 07/01/22 28/10/22 21/10/22 30/09/22 29/07/22 07/01/22

4 PIB 4,62% 2,47% 2,64% 2,76% 2,76% 2,70% 1,97% 0,28% 0,64% 0,63% 0,53% 0,40% 1,70%

4 PIB Indústria 4,48% 0,23% 0,12% 1,40% 1,40% 1,40% 0,50% 0,20% 0,22% 0,10% 0,34% 0,00% 1,99%

4 PIB de Serviços 4,72% 4,10% 4,32% 3,50% 3,50% 3,50% 2,36% 0,40% 0,63% 0,70% 0,60% 0,50% 1,82%

4 PIB Agropecuário -0,20% -5,45% -5,52% 0,00% 0,20% 0,35% 1,90% 3,00% 2,75% 2,50% 2,50% 2,50% 2,40%

1 IPCA 10,06% 4,09% 7,17% 5,61% 5,60% 5,74% 7,15% 5,03% 4,94% 4,94% 5,00% 5,33% 3,36%

1 IGP-M 17,79% 6,61% 8,25% 6,42% 7,01% 7,95% 11,34% 5,56% 4,57% 4,57% 4,70% 4,80% 4,00%

1 SELIC 8,76% 13,65% 10,91% 13,75% 13,75% 13,75% 13,75% 11,75% 11,25% 11,25% 11,25% 11,00% 8,00%

1 Câmbio 5,58 5,41 5,23 5,20 5,20 5,20 5,20 5,60 5,20 5,20 5,20 5,20 5,45

1
Dívida Líquida do Setor 

Público (% do PIB)
57,23% 58,28% 57,88% 58,60% 58,50% 58,40% 59,15% 62,48% 62,95% 62,95% 63,23% 63,80% 65,90%

1
Conta Corrente (em US$ 

bi)
-27,93 -29,58 -46,15 -37,84 -32,25 -31,00 -18,00 -24,25 -32,34 -34,00 -31,45 -29,00 -24,25

1
Balança Comercial (em 

US$ bi)
36,36 34,87 36,65 56,15 56,15 61,50 67,20 55,50 56,00 56,00 60,00 60,00 51,00

1
Investimento Direto no 

País (em US$ bi)
46,44 70,67 73,81 74,21 68,00 65,00 56,25 58,00 71,00 70,00 65,00 60,50 70,00

1 Preços Administrados 16,90% -5,21% -1,67% -4,24% -4,28% -4,45% -0,75% 4,67% 5,52% 5,52% 5,61% 7,08% 3,97%

Valores  projetados  para 2023

Hoje HojeNotas Variável
Realizado 

2022
Realizado 
12 meses
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