
 

 
 

INFORMATIVO ECONÔMICO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO FAP Nº 
004/2023 – 06 DE FEVEREIRO DE 2023 
 
O Ibovespa opera em queda de 0,66% no intradia desta segunda-feira (6), aos 107.808 
pontos. O índice conta com altas e baixas dispersas em termos de setores, mas a exceção 
são os frigoríficos, que caem em bloco e lideram as baixas da bolsa na abertura de 
mercado. 
 
Assim, no Ibovespa hoje a BRF (BRFS3) é a maior queda, com baixa de 4,4%, ante uma 
retração de 3,6% da concorrente Marfrig (MRFG3). 
Fonte: https://www.suno.com.br/noticias/ibovespa-hoje-06022023/ 
 
O dólar fechou em alta de 2,0%, cotado a R$ 5,1470. A moeda refletiu durante toda a 
sessão o payroll (folha de pagamento, um dos principais termômetros do emprego nos 
Estados Unidos) muito acima do esperado, além das falas duras do presidente Lula. 
Na semana, o dólar teve valorização de 0,66%. 
Fonte: https://monitordomercado.com.br/noticias/39930-cambio-dolar-fecha-em-forte-
alta-puxado-por 
 
Super-Quarta  
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu por manter a 
taxa básica de juros – a Selic – em 13,75% ao ano. Foi a quarta decisão seguida pela 
manutenção da taxa. Assim, o patamar de juros continua no maior nível desde dezembro 
de 2016. Esta foi a primeira reunião do Comitê do governo Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT). 
 
De acordo com comunicado do BC, a decisão foi unânime. Entre as justificativas para 
a decisão, o Comitê aponta a perspectiva de crescimento da economia global abaixo do 
potencial e a manutenção do cenário inflacionário, ainda que levemente menos 
pressionado. 
Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/business/banco-central-mantem-taxa-de-juros-em-
1375-ao-
ano/#:~:text=O%20Comit%C3%AA%20de%20Pol%C3%ADtica%20Monet%C3%A1r
ia,seguida%20pela%20manuten%C3%A7%C3%A3o%20da%20taxa. 
 
Apesar disso, a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) - considerada a inflação oficial do país - subiu de 5,74% para 



 

 
 

5,78% para este ano. A estimativa consta do Boletim Focus de hoje (6), pesquisa 
divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC), em Brasília, com a expectativa de 
instituições financeiras para os principais indicadores econômicos.  
 
Para 2024, a projeção da inflação ficou em 3,93%. Para 2025 e 2026, as estimativas são 
de inflação em 3,5%, para ambos os anos. 
 
A previsão para 2023 está acima do teto da meta de inflação que deve ser perseguida pelo 
BC. Definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), a meta é de 3,25% para este 
ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é de 1,75% e o superior de 4,75%. 
Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2023-02/mercado-financeiro-
eleva-projecao-da-inflacao-de-574-para-578 
 
A balança comercial brasileira registrou um superavit de 2,71 bilhões de dólares em 
janeiro, ou seja, as exportações superaram as importações.  
Fonte: 
https://balanca.economia.gov.br/balanca/pg_principal_bc/principais_resultados.html 
 
O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M)  variou 0,21% em janeiro, após alta 
de 0,45% no mês anterior. Com este resultado o índice acumula alta de 3,79% em 12 
meses. Em janeiro de 2022, o índice variara 1,82% e acumulava alta de 16,91% em 
12 meses.   
Fonte: https://portal.fgv.br/noticias/igp-m-janeiro-2023 
 
Agenda da Semana: além da divulgação da Ata do COPOM, teremos o IPCA de janeiro, 
além dos dados referentes a atividade no comércio.  

 
 
 
 
 


