
 

 
 

INFORMATIVO ECONÔMICO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO FAP Nº 
009/2023 – 13 DE MARÇO DE 2023 
 
O Ibovespa fechou esta segunda-feira, 13, em queda, pressionado pelas ações 
da Petrobras (PETR4) e acompanhando a incerteza instaurada em todos os mercados 
globais após a falência do Silicon Valley Bank (SVB) nos Estados Unidos. Com a baixa 
de hoje, o Ibovespa registrou seu pior patamar no ano, aos 103.121 pontos. 
A quebra do banco americano financiador de startups é considerada a maior falência 
bancária desde a crise de 2008, o que deixou investidores receosos com um possível risco 
sistêmico no setor bancário.  
Fonte: https://exame.com/invest/mercados/bolsa-hoje-13-03-2023/ 
 
O dólar comercial encerrou a sessão de hoje em alta de 1,16%. A cotação ficou em R$ 
5,269.... –  
Fonte: https://economia.uol.com.br/cotacoes/noticias/redacao/2023/03/13/dolar-13-de-
marco.htm?cmpid=copiaecola 
 
A projeção para a inflação de 2023 aumentou no Boletim Focus divulgado na manhã desta 
segunda-feira (13), e segue se afastando da meta. A projeção para o IPCA - índice oficial 
de inflação - deste ano passou de 5,90% para 5,96%. Um mês antes, a mediana era de 
5,79%. 
Para 2024, horizonte cada vez mais relevante para a estratégia de convergência à inflação 
do BC, a projeção continuou em 4,02% pela terceira semana seguida, de 4,00% há quatro 
semanas. 
Considerando somente as 47 estimativas atualizadas nos últimos 5 dias úteis, a mediana 
para 2023 oscilou de 5,91% para 5,90%. Para 2024, variou de 4,01% para 4,00%, 
considerando 44 atualizações no período. 
Atualmente, o foco da política monetária está nos anos de 2023 e, com maior peso, de 
2024. A mediana na Focus para a inflação oficial em 2023 está bem acima do teto da meta 
(4,75%), apontando para três anos de descumprimento do mandato principal do Banco 
Central, após 2021 e 2022. Para 2024, a mediana está acima do centro da meta (3,00%), 
mas ainda dentro do intervalo que vai de 1,50% a 4,50%. 
Fonte: https://www.jornaldocomercio.com/economia/2023/03/1098130-ipca-em-2023-
passa-590-para-596-na-projecao-do-boletim-focus.html 
 
 
Agenda da Semana: Divulgação da taxa de desemprego 
 


