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Tivemos mais uma semana agitada nos
mercados mundiais, depois da falência de
bancos regionais nos EUA e os problemas
reportados no Credit Suisse, com
consequências ainda não tão claras sobre as
expectativas macroeconômicas dos
agentes, especialmente em relação à
condução da política monetária. Nesta
semana, a projeção mediana para a taxa de
juros básica da economia brasileira (Selic)
mantiveram-se inalteradas, em 12,75% para
o final de 2023, enquanto a de 2024
continuou em 10,0%. Soluções pontuais
para a crise bancária aparecem nos dois
lados do Atlântico. Na Europa, o UBS
aceitou comprar o Credit Suisse por US$
3,25 bilhões após um fim de semana de
negociações intermediadas por autoridades
reguladoras suíças para salvaguardar seu
sistema bancário e tentar evitar uma crise
com risco de se propagar por todo o
sistema financeiro global. Nos EUA, espera-

se que a crise dos bancos regionais seja
estancada, mas o episódio evidenciou
questões mais profundas a respeito da
saúde da economia americana como um
todo. Embora as medidas do governo
possam limitar o contágio mais amplo entre
as instituições financeiras, um maior
escrutínio por parte dos emprestadores e o
aumento dos índices de capital associados
ao temor do pânico de corridas aos bancos,
têm o potencial de desacelerar a atividade
econômica. Nesta semana, a expectativa é
pelas reuniões de política monetária, do
Copom no Brasil e do Fomc, nos EUA,
ambas na quarta-feira (22/03). Em um
cenário em que o Fed continua a subir os
juros, uma recessão torna-se mais provável.
No entanto, que outras opções a autoridade
monetária tem para vencer a inflação? A
divulgação do CPI de fevereiro, na última
terça-feira, era bastante aguardada
justamente por isso. A alta de 0,4% na no

mês (6,0% em 12 meses) não foi
particularmente ruim, vindo em linha com
as expectativas, no entanto, quando
olhamos a abertura dos dados, o cenário é
menos auspicioso, o que pode levar o Fed a
manter a alta dos juros mesmo com todo os
eventos ocorridos na semana. Em relação à
decisão do Copom, as coisas são ainda mais
incertas. Por aqui, o IPCA de fevereiro teve
valência parecida com o CPI, com
indicações positivas e negativas, então este
não deve ser um fator tão determinante. A
própria decisão do Fed, que será divulgada
antes da do Copom, deve influenciar na
decisão do Copom. Coloca-se ainda na
“equação” as evidências de um mercado de
crédito mais fragilizado e de moderação no
ritmo de atividade e, é claro, a possibilidade
de que o novo arcabouço fiscal do governo
seja divulgado antes da reunião, com seus
diversos efeitos possíveis sobre os
mercados e expectativas.
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. Assim, apesar do cenário central ser de
manutenção da Selic em 13,75% com
sinalizações de baixa na comunicação, em
relação ao Copom desta quarta “tudo pode
acontecer”. Enquanto isso, a projeção para
o IPCA em 2023 teve ligeira queda nesta
semana, de 5,96% para 5,95%. Para 2024,
porém, subiu de 4,02% para 4,11%. Para o

PIB, a projeção para 2023 caiu um pouco,
de 0,89% para 0,88% enquanto a de 2024
caiu de 1,50% para 1,47%. No calendário da
semana, destaque para as supracitadas
reuniões de política monetária, destaque
para o IPCA-15 de março, na sexta-feira
(24/03).
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 17/03/2023
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

17/03/23 10/03/23 17/02/23 16/12/22 06/01/23 17/03/23 10/03/23 17/02/23 16/12/22 06/01/23

3 PIB 2,90% - 2,90% 0,88% 0,89% 0,80% 0,79% 0,78% 1,47% 1,50% 1,50% 1,67% 1,50%

3 PIB Indústria 1,62% - 1,62% 0,30% 0,30% 0,30% 0,20% 0,25% 1,00% 1,00% 1,00% 1,50% 1,50%

3 PIB de Serviços 4,16% - 4,16% 0,80% 0,85% 0,98% 0,90% 0,80% 1,50% 1,50% 1,50% 1,55% 1,70%

3 PIB Agropecuário -1,74% - -1,74% 7,30% 7,55% 6,95% 4,10% 5,00% 2,50% 2,50% 2,60% 2,95% 3,00%

1 IPCA 5,78% 1,37% 5,60% 5,95% 5,96% 5,89% 5,17% 5,36% 4,11% 4,02% 4,02% 3,50% 3,70%

1 IGP-M 5,46% 0,15% 1,86% 4,08% 4,11% 4,58% 4,55% 4,61% 4,20% 4,17% 4,14% 4,02% 4,01%

1 SELIC 13,65% 13,65% 13,07% 12,75% 12,75% 12,75% 11,75% 12,25% 10,00% 10,00% 10,00% 9,00% 9,25%

1 Câmbio 5,22 5,21 5,12 5,25 5,25 5,25 5,26 5,28 5,30 5,30 5,29 5,25 5,30

2
Dívida Líquida do Setor 

Público (% do PIB)
57,50% 56,56% 56,96% 60,90% 61,00% 61,50% 62,15% 61,95% 64,50% 64,00% 64,00% 64,70% 64,50%

2
Conta Corrente (em US$ 

bi)
-55,96 -8,79 -55,35 -50,00 -50,00 -50,00 -46,00 -46,55 -50,69 -51,50 -50,25 -45,00 -45,00

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
44,15 1,21 46,72 55,00 57,00 57,85 59,10 56,61 54,80 55,00 56,75 54,13 52,40

2
Investimento Direto no 

País (em US$ bi)
90,57 6,88 92,34 80,00 80,00 80,00 77,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

1 Preços Administrados -3,83% 1,57% -2,10% 9,36% 9,13% 9,01% 6,23% 6,79% 4,50% 4,40% 4,39% 4,00% 4,00%

Valores  projetados  para 2024

Hoje HojeNotas Variável
Realizado 

2022
Realizado 

2023
Realizado 
12 meses

Valores  projetados  para 2023


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3

