
 

 
 

INFORMATIVO ECONÔMICO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO FAP Nº 
005/2023 – 13 DE FEVEREIRO DE 2023 
 
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,53% em janeiro ante 
dezembro, quarto mês seguido de alta, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Nos últimos 12 meses, o indicador acumula alta de 5,77%. Os dados 
ficaram abaixo do consenso Refinitiv que previa alta de 0,57% no mês e de 5,80% na 
comparação anual. Em janeiro de 2022, a variação mensal tinha sido de 0,54%. 
 
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve alta de 0,46% em janeiro, 
abaixo do registrado no mês anterior (0,69%). O INPC acumula alta de 5,71% nos últimos 
12 meses, abaixo dos 5,93% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em 
janeiro de 2022, a taxa foi de 0,67%. 
Fonte: https://www.infomoney.com.br/economia/ipca-sobe-053-em-janeiro-abaixo-das-
estimativas-inflacao-em-12-meses-fica-em-577/ 
 
Segundo o Conselho Monetário Nacional (CMN), a meta de inflação para este ano é de 
3,25%. Como há um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para 
baixo, a meta será cumprida se ficar entre 1,75% e 4,75%. 
Os economistas ouvidos pelo BC também aumentaram a estimativa de inflação para 2024 
(de 3,93% para 4%) e 2025 (de 3,5% para 3,6%). 
Fonte: https://www.metropoles.com/negocios/focus-mercado-sobe-estimativa-de-
inflacao-e-ve-pib-menor-em-2023 
 
Assim, o Banco Central vem sinalizando que ficaremos com a Selic alta por mais tempo, 
deste modo, o resultado foi que o IBOVESPA caiu 0,5% no ano e continua acumulando 
um retorno negativo de -1,57%.  
Fonte: https://exame.com/invest/mercados/ibovespa-fecha-em-queda-de-05-e-
aprofunda-pior-patamar-do-ano/ 
 
Já a moeda americana na semana acumulou 2,53% de alta, fazendo com que o dólar na 
sexta fechasse em R$ 5,27. No ano está com 0,25% de alta em relação ao real.  
Fonte: https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/economia/d%C3%B3lar-
sobe-para-r-5-27-com-tens%C3%B5es-no-brasil-e-no-exterior-1.985093 
 



 

 
 

Na renda fixa tivemos uma semana boa para os ativos de risco de mercado (pré-fixados e 
índices de preços), tanto os IRFM’s como os IMAB’s fecharam a semana acima do CDI, 
influenciado pela divulgação do IPCA um pouco abaixo das expectativas de mercado.  
Em meio a um quadro de incertezas tanto na economia doméstica como na global, a renda 
fixa tende a ser uma boa opção para o investidor que busca proteção diante de tamanha 
turbulência.  
De acordo com as instituições financeiras, a cautela é a palavra de ordem dado o cenário 
macroeconômico nacional – com a Selic, por exemplo, permanecendo em 13,75% ao ano 
por mais tempo do que o esperado. 
Fonte: https://www.infomoney.com.br/onde-investir/confira-as-principais-apostas-para-
a-renda-fixa-em-fevereiro-titulos-isentos-oferecem-taxas-de-ate-97-do-cdi/ 
 
 
Agenda da semana: será divulgado o IBC-Br de Dezembro, considerado a prévia do PIB.  

 
 
 
 
 


