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Após uma semana marcada pelas decisões
de política monetária no Brasil e no
exterior, revisões de valência negativa
podem ser observadas nas projeções do
Focus desta segunda. As expectativas para a
inflação em 2023 e 2024 voltam a subir,
enquanto a mediana para o crescimento
esperado este ano foi reduzida
marginalmente, como reflexo de incertezas
sobre a política econômica – especialmente
a fiscal –, a despeito das perspectivas mais
positivas para a economia global que vêm
se consolidando nas últimas semanas. A
expectativa para o IPCA em 2023 subiu de
5,74% para 5,78%, oitava alta seguida. Para
2024, houve avanço de 3,90% para 3,93%.
Já a projeção para o crescimento do PIB
caiu de 0,80% para 0,79%, enquanto a de
2024 foi mantida em 1,50%. Em meio a
declarações mais explícitas a respeito do
desconforto do Governo com a política
monetária, o Copom manteve, na semana
passada, a Selic em 13,75%. No comunicado
da decisão, mencionou “incerteza maior

que a usual” em torno de suas premissas e
projeções, frase que vem sendo usada nos
comunicados desde maio do ano passado,
quando a taxa básica foi elevada a 12,75%.
No entanto, a percepção da maior parte dos
analistas é de que o tom do comunicado foi
mais duro (hawkish), com acréscimo de um
novo parágrafo sobre a política fiscal e
menção à continuidade do processo de
desancoragem das expectativas de inflação
que vem ocorrendo desde o ano passado:
“A conjuntura, particularmente incerta no
âmbito fiscal e com expectativas de inflação
se distanciando da meta em horizontes
mais longos, demanda maior atenção na
condução da política monetária. O Comitê
avalia que tal conjuntura eleva o custo da
desinflação necessária para atingir as metas
estabelecidas pelo Conselho Monetário
Nacional. Nesse cenário, o Copom reafirma
que conduzirá a política monetária
necessária para o cumprimento das metas.”.
Nesse contexto, as projeções para a Selic ao
final deste ano foi mantida em 12,50% para

este ano, mas a de 2024 subiu de 9,50%
para 9,75% e a de 2025 avançou de 8,50%
para 9,0%. Nos EUA também houve decisão
sobre os juros. O Federal Reserve entregou
a alta esperada de 0,25p.p., levando a Fed
Funds Rate para a faixa de 4,50% a 4,75%.
Mas, diferentemente de seu par brasileiro, a
decisão da autoridade monetária americana
foi considerada mais suave (“dovish”), o que
levou a uma valorização generalizada de
outras moedas em relação ao dólar na
semana passada. Na última reunião, o Fed
havia feito um aumento de 0,50p.p. e a
sinalização corrente é de apenas mais um
aumento de 0,25p.p.. Apesar de uma clara
desaceleração da variação dos preços ao
consumidor na maior economia do mundo,
muitos analistas consideraram a decisão
“dovish”, pois as medidas de núcleo – que
indicam a tendência da inflação e excluem
preços mais voláteis (como alimentação e
energia) – não apresentaram a mesma
descompressão e continuam rodando acima
de 5%, para uma meta de 2%.
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Alguns analistas preocupam-se ainda com
os possíveis efeitos inflacionários do
mercado de trabalho extremamente
aquecido no país. Dados divulgados
também na semana passada
surpreenderam, mostrando a criação de
517 mil empregos em janeiro, levando a
taxa de desemprego nos EUA a 3,4%, a mais
baixa desde 1969. Apesar desses debates
em relação à atuação do Fed, o fato é que
vai ficando mais claro que o ciclo de aperto
dos juros pelos BCs ao redor do mundo se
aproxima do fim. Com isso, além de
melhores perspectivas para a economia

chinesa, melhoram as perspectivas para o
crescimento da economia mundial este ano.
O FMI, inclusive, reviu para cima suas
projeções para o crescimento global em
2023, de 2,7% para 2,9%. Para o Brasil, a
previsão de crescimento do Fundo é de
1,2%. No calendário econômico da semana,
destaque para a Ata da decisão do Copom,
em que há grande expectativa se o tom
acompanhará o do comunicado, amanhã
(07/02), para o IPCA de janeiro e a PMC de
dezembro, na quinta (09/02) e para a PMS
de dezembro, na sexta-feira (10/02).
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 03/02/2023
Notas:  1- dados até janeiro/22; 2- dados até dezembro/22; 3- dados até novembro/22; 4- dados até outubro/22; 5- 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

03/02/23 27/01/23 06/01/23 04/11/22 06/01/23 03/02/23 27/01/23 06/01/23 04/11/22 06/01/23

5 PIB 3,24% - 2,96% 0,79% 0,80% 0,78% 0,70% 0,78% 1,50% 1,50% 1,50% 1,80% 1,50%

5 PIB Indústria 1,28% - 0,81% 0,30% 0,30% 0,25% 0,22% 0,25% 1,14% 1,18% 1,50% 1,70% 1,50%

5 PIB de Serviços 4,45% - 4,36% 0,80% 0,80% 0,80% 0,68% 0,80% 1,71% 1,71% 1,70% 1,70% 1,70%

5 PIB Agropecuário -1,53% - -1,33% 5,00% 6,50% 5,00% 3,00% 5,00% 2,50% 2,50% 3,00% 2,45% 3,00%

2 IPCA 5,78% - 5,78% 5,78% 5,74% 5,36% 4,94% 5,36% 3,93% 3,90% 3,70% 3,50% 3,70%

1 IGP-M 5,46% 0,21% 3,79% 4,60% 4,67% 4,61% 4,55% 4,61% 4,07% 4,03% 4,01% 4,00% 4,01%

1 SELIC 13,65% 13,65% 12,81% 12,50% 12,50% 12,25% 11,25% 12,25% 9,75% 9,50% 9,25% 8,00% 9,25%

2 Câmbio 5,22 - 5,14 5,25 5,25 5,28 5,20 5,28 5,30 5,30 5,30 5,10 5,30

2
Dívida Líquida do Setor 

Público (% do PIB)
57,52% - 56,88% 61,45% 61,40% 61,95% 62,90% 61,95% 64,38% 64,39% 64,50% 64,50% 64,50%

2
Conta Corrente (em US$ 

bi)
-55,67 - -55,67 -47,00 -46,00 -46,55 -34,00 -46,55 -50,00 -45,00 -45,00 -38,60 -45,00

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
47,54 - 47,54 57,60 57,60 56,61 56,00 56,61 53,90 52,40 52,40 50,00 52,40

2
Investimento Direto no 

País (em US$ bi)
90,57 - 90,57 80,00 80,00 80,00 73,80 80,00 80,00 80,00 80,00 75,00 80,00

2 Preços Administrados -3,83% - -3,83% 8,44% 8,39% 6,79% 5,56% 6,79% 4,24% 4,20% 4,00% 3,70% 4,00%

Valores  projetados  para 2024
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