
 

 
 

INFORMATIVO ECONÔMICO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO FAP Nº 
007/2023 – 27 DE FEVEREIRO DE 2023 
 
Após a leve recuperação de 1,02% na semana anterior, o Ibovespa voltou a terreno 
negativo nesta semana, faltando apenas as sessões de segunda e terça-feira para o 
fechamento de fevereiro, mês em que acumula até aqui perda de 6,73%. Assim, o índice 
segue firme rumo a seu pior desempenho mensal desde junho passado (-11,50%). 

Na semana, a retração ficou em 3,09% - a terceira perda semanal no mês. Hoje, 
pressionado por leituras acima do esperado para a inflação ao consumidor nos EUA (PCE) 
e no Brasil (IPCA-15), o Ibovespa oscilou entre mínima de 105.359,92, ainda o menor 
nível intradia desde 5 de janeiro (105.333,08), e máxima de 107.610,59, pouco acima da 
abertura aos 107.581,79 pontos. 

Ao fim, mostrava queda de 1,67%, aos 105.798,43, renovando o menor nível de 
fechamento desde 4 de janeiro, então aos 105.334,46 pontos. Como nas últimas sessões, 
o giro financeiro permaneceu fraco nesta sexta-feira, a R$ 19,0 bilhões. No ano, o 
Ibovespa cede agora 3,59% 

Fonte: https://www.jornaldocomercio.com/economia/2023/02/1096079-ibovespa-cai-
167-a-1057-mil-pontos-e-recua-309-na-semana.html 
 
No mercado de câmbio, o dólar encerrou a sexta-feira em alta de 1,23%, cotado em R$ 
5,19. Fonte: https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/02/24/dolar.ghtml 

 
A prévia da inflação para o mês de fevereiro, o IPCA-15 calculado pelo IBGE, ficou em 
0,76% de acordo com dados divulgados na manhã desta sexta (24). O índice avançou 0,21 
ponto percentual na comparação com janeiro, quando registrou 0,55%. 
No acumulado do ano, o IPCA-15 acumula uma alta de 1,31% e de 5,63% nos últimos 12 
meses, com uma variação de -0,24 ponto porcentual na comparação com o mesmo período 
anterior. 
Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/economia/breves/ipca-15-fevereiro-alta-
educacao/  

 
Agenda da Semana: A semana de 27 de fevereiro a 3 de março traz a divulgação de 
relevantes indicadores no país, como taxa de desemprego (PNAD), na terça-feira (28), e 
Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre de 2022, na quinta-feira (2).  
Fonte: https://euqueroinvestir.com/agenda-da-semana-pib-pnad-balancos 


