
   
 

Esquenta do Copom: Mantendo o ritmo 

 

- Em nossa visão, a evolução dos dados desde o último Copom se mostrou ambígua para o balanço de riscos 

de inflação, que segue bastante desafiador; 

- Acreditamos que o modelo de projeções do Copom apresentará aumento das projeções de inflação para 2022, 

e recuo para 2023; 

- Nossa expectativa é que o Copom não altere a redação de seus parágrafos de implementação de política 

monetária do comunicado, eleve a Selic em 1,5 pp, e sinalize “outro ajuste da mesma magnitude” para fevereiro; 

- Em nosso cenário base, projetamos duas altas de de 1,50 pp na taxa Selic em dezembro e fevereiro e uma final 

de 0,75pp em março, levando a taxa Selic para 11,50%.    

 

 

Hawk-Dove Heatmap: sinais para os dois lados do balaço de riscos 

A evolução dos dados desde o último Copom se mostrou, em nossa visão, ambígua para o balanço de riscos 

de inflação.   

Por um lado, a inflação corrente segue muito pressionada, com os núcleos do IPCA rodando, na margem, 

acima de 10%. Ademais os núcleos do IGP sugerem que ainda há pressão de custos no pipeline para ser 

repassado aos consumidores nos próximos meses. 

A inflação corrente ruim e a percepção de deterioração das perspectivas fiscais geradas pela PEC dos 

Precatórios pressionaram expectativas de inflação. A projeção do Focus para 2022 já se encontra acima do 

topo do intervalo da meta e a projeção de 2023 começou a divergir da meta (3,25%), alcançando 3,5% na última 

leitura.  

Por outro lado, a atividade perdeu fôlego antes do esperado, e é consenso que a economia entrará em 

recessão em 2022. A demanda interna mais fraca indica que em 2022 será bem mais difícil o repasse da alta 

de custo aos preços ao consumidor.  

No cenário internacional, os preços das commodities dão sinal de recuo, com a perspectiva de uma política 

monetária global menos expansionista. Em particular, o petróleo recuou significativamente, o que pode abrir 

espaço para deflação de combustíveis adiante.  

Outro fator positivo é que o regime de chuvas vem se mostrando acima do esperado, aumentando a 

probabilidade de deflação de energia elétrica em 2022. 

No balanço, nossa visão é que os dados desde o último Copom devem recomendar ao comitê a manutenção 

do plano de voo sinalizado na reunião passada.  



   
 

 

 

Modelo do BCB: projeção deve subir para 22 e recuar para 23 

Na última reunião do Copom, as projeções para a inflação no cenário base eram de 9,5% para 2021, 4,1% para 

2022 e 3,1% para 2023. Desde então, o cenário apresentou várias mudanças, como vimos no heatmap acima. 

Isso refletirá também nas projeções para o IPCA no cenário base.  

A mediana da expectativa para a taxa Selic no boletim Focus subiu de 8,75% para 9,25% em 2021 (fim de 

período), de 9,5% para 11,25% para 2022 e de 7,0% para 8,0% para 2023 desde o último Copom. O câmbio 

ficou estável em R$5,60/US$; e a expectativa de inflação, também coletada no boletim Focus, passou de 9,0% 

para 10,2% em 2021, 4,4% para 5,0% em 2022 e de 3,3 para 3,5 em 2023.  

Enquanto a elevação do juro médio contribui para a queda marginal da inflação em 2021, a elevação das 

expectativas e surpresa inflacionária agem na outra direção. O efeito líquido sobre a inflação dos preços livres 

deve ficar em 0,4 pp.  A projeção de preços administrados do Copom também deve subir - de 17,1% para 

17,5%. 

O resultado é elevação da projeção do IPCA para 2021 no cenário base para 10,0%, antes em 9,5%. 

O mais relevante, no entanto, é o cenário de 2022 e 2023. Por um lado, a elevação da Selic de 2022 no Focus 

reduz a projeção para o IPCA no fim do período: -0,37 pp. Por outro, a maior inércia de 2021 e elevação das 

expectativas para 2022 elevam a projeção em 0,47 pp. Corrigindo os preços administrados pela inércia 

inflacionária, estes avançam de 5,2% para 5,7%.  

Dessa forma, a projeção para o IPCA de 2022 sobe de 4,1% para 4,4% no modelo base do BC. E a projeção 

para 2023 cai de 3,1% para 3,0%, devido à influência da inércia da política monetária mais restritiva. 



   
 

 

 

Implementação de Política Monetária e Comunicado: sem mudanças 

Dado o fluxo ambíguo de dados, acreditamos que o Copom fará poucas mudanças em sua estratégia. Fará a 

sinalizada elevação de 1,5 pp, e continuará sinalizando “outro ajuste da mesma magnitude” para fevereiro.  

Desta forma, nossa expectativa é que o Copom não altere a redação de seus parágrafos de implementação 

de política monetária do comunicado.   

Quais os possíveis cenários alternativos? Uma decisão mais dura poderia ser acelerar o passo, diante da alta 

de expectativas de inflação (especialmente 2023). Neste caso, o Copom faria uma elevação de 1,75%, e 

deixaria as portas mais abertas para a reunião seguinte.  

Uma outra possibilidade, esta para o lado menos duro, seria sinalizar que o Copom está menos preocupado 

com a inflação de 2022, e passará a focar mais em 2023.  Neste caso ele flexionaria esta frase do comunicado: 

“...é compatível com a convergência da inflação para as metas no horizonte relevante, que inclui os anos-

calendário de 2022 e 2023”; inserindo um “principalmente” antes de 2023.  

Dadas as conhecidas defasagens com as quais a política monetária atua, é normal o BC rolar o horizonte 

relevante. Mas, pelo padrão histórico, é cedo para isso (normalmente faz no início do ano). Este seria, em 

nossa visão, um sinal desnecessário de acomodação, em momento de elevação das expectativas de inflação.  

 

Cenário XP: desafio para o Copom continua grande 

O desafio para a política monetária continua grande. A inflação ao consumidor segue rodando muito acima da trajetória 

de metas e ainda há pressões no atacado para que sejam repassadas adiante.  

Em 2022, esses repasses não serão tão diretos como neste ano. A demanda interna já está se enfraquecendo, e a maior 

parte do ajuste monetário já promovido pelo Banco Central (BC) ainda se fará sentir na economia ao longo do ano que 

vem.  

No entanto, as incertezas ainda elevadas no cenário global e a redução da credibilidade fiscal no Brasil não permitem ao 

BC “esperar para ver”. Ele terá que continuar avançando no território contracionista para garantir a ancoragem das 

expectativas e se assegurar que os repasses de custos aos consumidores estarão mesmo mais contidos. 

Neste sentido, além da alta de 1,50 pp na taxa Selic em dezembro, esperamos uma alta adicional da mesma magnitude 

em fevereiro e uma final de 0,75pp em março, levando a taxa Selic para 11,50%. 
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Câmbio 5,60 5,60 0,00 5,60 5,60 0,00 5,60 5,60 0,00

CRB** 569,3 572,3 0,00 - - - -

Selic Focus (fim do ano)* 8,75 9,25 -0,02 9,50 11,25 -0,37 7,00 8,00 -0,24

Expectativas* 9,00 10,18 0,09 4,40 5,02 0,39 3,30 3,50 0,12

Surpresa corrente/Inércia - - 0,25 - - 0,08 - - 0,03

IPCA 9,50 10,02 0,52 4,10 4,36 0,26 3,10 2,98 -0,12

Preços livres 6,97 7,53 0,42 3,73 3,90 0,13 2,43 2,27 -0,12

Preços administrados 17,10 17,50 0,10 5,20 5,72 0,13 5,10 5,10 0,00

* Boletim Focus- período de referência 03 de novembro de 2021

** Consideramos todo impacto da alta do CRB em 2021. Para 2022 e 2023, efeito é via inércia.

2021 2022 2023

Banco Central do Brasil: Cenário Base 



   
 
É um patamar significativamente acima da taxa que julgamos neutra (em torno de 7,50%). Na ausência de choques 

globais ou de deterioração adicional das condições fiscais, este patamar deve ser suficiente para promover uma gradual 

convergência da inflação à trajetória de metas até 2023. 

Se estivermos certos e a inflação começar a se reduzir ao longo do ano que vem, o BC encontrará espaço para começar 

a reduzir a Selic de volta ao “neutro” ainda em 2022, com um corte de 0,50pp em dezembro. 

 

Equipe XP Macro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: 

Este relatório foi preparado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos”) e não deve ser 

considerado um relatório de análise para os fins do artigo 1º na Resolução CVM 20/2021. Este relatório tem 

como objetivo único fornecer informações macroeconômicas e análises políticas, e não constitui e nem deve 

ser interpretado como sendo uma oferta de compra/venda ou como uma solicitação de uma oferta de 

compra/venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de 

negócios em qualquer jurisdição. As informações contidas neste relatório foram consideradas razoáveis na 

data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. A XP Investimentos 

não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, 

confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório também não tem a intenção de ser uma relação 

completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. As opiniões, estimativas e 

projeções expressas neste relatório refletem a opinião atual do responsável pelo conteúdo deste relatório na 

data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. A XP Investimentos não tem 

obrigação de atualizar, modificar ou alterar este relatório e de informar o leitor. O responsável pela elaboração 

deste relatório certifica que as opiniões expressas nele refletem, de forma precisa, única e exclusiva, suas 

visões e opiniões pessoais, e foram produzidas de forma independente e autônoma, inclusive em relação a XP 

Investimentos. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP 

Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site 

da XP. Fica proibida a sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer 

que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. A XP Investimentos não se 

responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações 

divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham 

a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de 

servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela 

empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710. Para maiores 

informações sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política de cobrança, favor acessar o nosso 

site: www.xpi.com.br. 


