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Resumo

• Juros em alta e incertezas fiscais pesam sobre a atividade econômica. Mantivemos a projeção de estabilidade do PIB em

2022. Para 2023, esperamos recuperação moderada (crescimento de 1,2%);

• Esperamos recuo da inflação para 5,2% em 2022, ainda acima do intervalo das metas. Para 2023, acreditamos que o IPCA

ficará na meta (3,25%), em resposta à ação do Banco Central e à provável queda da inflação global;

• As contas públicas devem se deteriorar este ano por conta do aumento no teto de gastos e da desaceleração da economia,

que afeta a arrecadação tributária. A discussão sobre o arcabouço fiscal nos próximos anos será chave durante o debate

eleitoral;

• A taxa de câmbio deve oscilar em torno do patamar de 5,70 reais por dólar até que fique mais claro o regime fiscal para além

de 2022;

• Prevemos elevações adicionais da taxa Selic no primeiro trimestre deste ano, até 11,50% a.a.. Com a desaceleração

econômica e a desinflação global, entendemos que haverá espaço para corte de 0,5 pp ainda em 2022.



Atividade 
Econômica

Em Rota de 
Esfriamento



A atividade doméstica mostrou sinais adicionais de enfraquecimento

Alguns setores ainda se beneficiam da reabertura econômica e maior interação social, com destaque aos serviços
prestados às famílias. Mas mesmo a retomada destas atividades começa a perder velocidade.

Os últimos dados de produção industrial, vendas do comércio varejista e receitas do setor de serviços
frustraram as expectativas. Restrições no fornecimento de insumos, pressão inflacionária e níveis
deprimidos de renda são as principais causas dos resultados fracos, em nossa avaliação.



Reduzimos marginalmente nossa estimativa de crescimento econômico em 2021

Esperamos queda (ainda que sutil) do PIB pelo terceiro trimestre consecutivo (contração de 0,1% em
relação ao trimestre imediatamente anterior, e elevação de 0,8% ante o 4º trimestre de 2020). Dessa
forma, estamos revisando nossa projeção de expansão do PIB no ano passado, de 4,5% para 4,4%.



Para o PIB de 2022, mantemos a projeção de taxa de variação nula (0%)

O 1º trimestre deve mostrar crescimento. As estimativas favoráveis para a agropecuária, a
recuperação mais intensa da população ocupada e a aceleração dos gastos em estados e municípios
fornecem alguma sustentação à atividade no curto prazo. O PIB deve voltar a cair a partir do 2º
trimestre, com a política monetária contracionista, as incertezas fiscais e políticas, a queda da
confiança de empresários e consumidores e a desaceleração da demanda global indicando contração
do PIB ao longo deste ano.



Projetamos recuperação moderada em 2023 (1,2%)

A expectativa de convergência da inflação em direção às metas e subsequente afrouxamento da
política monetária a partir do final de 2022 sustenta o cenário de recuperação gradual da atividade no
ano que vem. Esse cenário assume como hipótese fundamental que a agenda de consolidação fiscal
(ou seja, de sustentabilidade da dívida pública a longo prazo) norteie a política econômica do próximo
governo.



Inflação IPCA deve cair em 
2022, mas 
convergência para a 
meta virá apenas em 
2023



2021 terminou com inflação perto de 10%

Em meio à pandemia, diversos 
choques de oferta e intensos 
estímulos à demanda 
tornaram especialmente 
difícil projetar a inflação no 
último ano.

Projetamos que a inflação medida
pelo IPCA recue para 5,2%. Em uma
economia com expressivo peso
inercial, principalmente devido à
indexação, pode parecer uma
desinflação muito grande.



Para 2023, projetamos inflação na meta de 3,25%

Apolítica monetária contracionista, que tem efeitos sobre a inflação já a partir de 2022, deverá 
levar o IPCA para meta em 2023. 

Câmbio e commodities mais estáveis são hipóteses importantes para esta projeção.



Fiscal
A discussão do 
arcabouço fiscal pós-
22 será fundamental



O ocaso de 2021 continuou mostrando resultados fiscais bastante positivos

As receitas líquidas cresceram 12,8% em termos reais, enquanto despesas primárias
recuaram 24,1% na comparação anual.

Ainda assim, o Governo Central acumulou déficit de 1,1% do PIB em 12 meses até novembro. Em
dezembro esperamos um déficit, já que esse mês tradicionalmente concentra pagamentos de despesas
discricionárias empenhadas nos meses anteriores, mas em magnitude inferior a 2020. Assim,
entendemos que 2021 encerrou com um déficit de 0,8%.



Os governos regionais já acumulam superávit de R$ 110,5 bilhões em 2021

Com o resultado de novembro, elevamos nossa projeção de 2021 para governos regionais de
um superávit de 1,1% para 1,2% do PIB e, para o setor público consolidado, de 0,3% para 0,4%
do PIB.

Para 2022, esperamos uma piora dos resultados fiscais. A desaceleração da economia deve moderar o
crescimento da arrecadação. As despesas, por sua vez, devem crescer em torno de 1% do PIB, depois da
alteração no teto de gastos. Assim, projetamos déficit de 1,2% do PIB para o Governo Central este ano.



Em 2022, será fundamental monitorar os riscos fiscais

Do lado das despesas, riscos decorrem de fatores políticos. O mais latente decorre da
pressão dos servidores públicos por reajuste salarial, outro risco é a expansão dos gastos via
créditos extraordinários.

Em 2023 esperamos alguma redução do déficit primário. A manutenção do teto constitucional de gastos
para o próximo exercício será suficiente para que o déficit do Governo Central volte a se reduzir (estimamos
0,9% do PIB). No consolidado do setor público, também esperamos déficit menor, de 0,7% do PIB. Ainda
assim, o maior gasto com juros nominais deverá elevar a dívida para 87,1% no final do ano que vem. Para o
médio prazo, a discussão sobre uma nova âncora fiscal será fundamental.



Setor Externo

Real continuará 
refletindo riscos 
fiscais e políticos



Taxa de Câmbio: Riscos eleitorais e fiscais pesarão sobre o Real em 2022

Em 2022, seguimos vendo a incerteza pesando sobre o real, especialmente em meio ao
processo eleitoral. Diante disso, mantivemos nossa expectativa de taxa de câmbio de R$ 5,70
para o final de 2022. Para o final do ano que vem, assumindo cenário de menor instabilidade
macroeconômica, projetamos a taxa de câmbio a R$ 5,30.



Balanço de Pagamentos: Balança Comercial robusta deve garantir tranquilidade às 
contas externas brasileiras

Projetamos saldo comercial de US$ 64 bilhões em 2022. Para 2023, esperamos que o saldo se
reduza a US$ 41,8 bilhões, em linha com as expectativas de apreciação do câmbio real e
retomada gradual da demanda doméstica.

Após os ajustes para a metodologia do BPM6, vemos o saldo em Conta Corrente deficitário em US$ 14,7
bilhões (-0,9% do PIB) em 2022.



Política 
Monetária

O desafio continua, 
mas há razões para a 
desinflação



O cenário segue desafiador para a política monetária, com a inflação corrente 
rodando muito acima da meta.

Esta realidade indica que a política monetária deve permanecer bem contracionista – ou 
seja, juros bem acima do neutro – por todo o ano. Há fatores, contudo, que nos levam a 
acreditar em relevante desinflação ao longo de 2022:

1. A inflação de commodities deve se reduzir
significativamente com a política monetária
menos expansionista no mundo;

2. Os efeitos do substancial ajuste na taxa Selic
ainda estão no início (estimamos defasagem
média de 9 meses entre a elevação dos juros
e o efeito completo sobre a inflação);

3. Fim do efeito da depreciação cambial sobre a
inflação (nosso cenário prevê a taxa de
câmbio a 5,7 reais por dólar este ano);

4. A atividade econômica já vinha perdendo
força mesmo antes do efeito da alta de juros,
e vai contribuir para amenizar repasses de
custos que ainda estão represados nas
cadeias de produção.
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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 da Instrução CVM nº 598/2018. 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
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