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A semana de carnaval traz, no Brasil,
tipicamente poucas novidades em relação
ao ambiente econômico por conta dos dias
de feriado, mas, na sexta-feira passada, o
IBGE divulgou o IPCA-15 de fevereiro. A
prévia da inflação oficial de janeiro
registrou alta de 0,55%, acima do consenso
de mercado (0,51%). Em 12 meses, o IPCA-
15 acumula alta de 5,9%, mesmo patamar
que o índice fechou em 2022. A surpresa
altista, entretanto, veio focada em poucos
itens, como passagem aérea, internet e
telefonia e emplacamento e licença de
veículos. As medidas de inflação
subjacente, por outro lado, vieram
ligeiramente abaixo do esperado. Ou seja, o
quadro é de projeções de inflação para o
ano em alta, dadas as fortes surpresas em
alguns itens neste mês, mas as medidas
tendenciais mostram um quadro mais
benigno. Dessa maneira, as projeções para

inflação medida pelo IPCA mantiveram-se
em alta para este ano, subindo agora para
5,90%. Para o ano que vem, entretanto,
ficaram estáveis em 4,02%. Em relação ao
PIB, a projeção para 2023 subiu para 0,84%,
mas ficou estável em 1,5% para o próximo
ciclo. Já as projeções para Selic ao final
deste ano também não foram alteradas,
ficando em 12,75% para o final deste ano e
10% para o final do ano que vem. Em
Brasília a semana deve ser marcada por
reuniões para decidir sobre a reoneração
dos impostos federais sobre combustíveis,
que teria impacto negativo na inflação, em
um momento em que sinais mais claros de
arrefecimento começam a aparecer. No
entanto, a permanência da desoneração
teria um forte impacto fiscal, de cerca de R$
30 bilhões. Além disso, acabam amanha os
mandatos de dois Diretores do Banco
Central, e a indicação dos substitutos – que

terão ainda que ser aprovados pelo Senado
– trará uma sinalização importante de
como o novo governo se posicionará
quanto à politica de juros e às metas de
inflação. No calendário econômico, além do
IGP-M, divulgado hoje, destaque para
indicadores do Banco Central sobre crédito
e situação fiscal, diversas sondagens da FGV
referentes a fevereiro, para a PNADc de
dezembro, amanhã e para o PIB do último
trimestre de 2022, na quinta-feira (02/03).
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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 
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 24/02/2023
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. 

Nº 241 – Fevereiro/2023 – semana 4

Última 4 13 Início Última 4 13 Início

semana semanas semanas do ano semana semanas semanas do ano

24/02/23 17/02/23 27/01/23 25/11/22 06/01/23 24/02/23 17/02/23 27/01/23 25/11/22 06/01/23

5 PIB 3,24% - 2,96% 0,84% 0,80% 0,80% 0,70% 0,78% 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 1,50%

5 PIB Indústria 1,28% - 0,81% 0,30% 0,30% 0,30% 0,10% 0,25% 1,00% 1,00% 1,18% 1,60% 1,50%

5 PIB de Serviços 4,45% - 4,36% 1,00% 0,98% 0,80% 0,68% 0,80% 1,50% 1,50% 1,71% 1,80% 1,70%

5 PIB Agropecuário -1,53% - -1,33% 7,30% 6,95% 6,50% 3,05% 5,00% 2,60% 2,60% 2,50% 2,40% 3,00%

1 IPCA 5,78% 0,53% 5,77% 5,90% 5,89% 5,74% 5,02% 5,36% 4,02% 4,02% 3,90% 3,50% 3,70%

1 IGP-M 5,46% 0,21% 3,79% 4,54% 4,58% 4,67% 4,51% 4,61% 4,17% 4,14% 4,03% 4,01% 4,01%

1 SELIC 13,65% 13,65% 12,81% 12,75% 12,75% 12,50% 11,50% 12,25% 10,00% 10,00% 9,50% 8,25% 9,25%

1 Câmbio 5,22 5,10 5,12 5,25 5,25 5,25 5,25 5,28 5,30 5,29 5,30 5,20 5,30

2
Dívida Líquida do Setor 

Público (% do PIB)
57,50% - 56,87% 61,23% 61,50% 61,40% 61,00% 61,95% 64,00% 64,00% 64,39% 64,00% 64,50%

1
Conta Corrente (em US$ 

bi)
-55,96 -8,79 -55,35 -50,00 -50,00 -46,00 -39,75 -46,55 -50,25 -50,25 -45,00 -43,60 -45,00

1
Balança Comercial (em 

US$ bi)
47,06 1,21 49,63 57,35 57,85 57,60 56,00 56,61 54,50 56,75 52,40 51,50 52,40

1
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

1 Preços Administrados -3,83% 0,72% -2,79% 9,04% 9,01% 8,39% 5,86% 6,79% 4,43% 4,39% 4,20% 3,92% 4,00%
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