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Destaques 

- A análise dos dados desde o último Copom aponta um balanço de riscos misto. O evento mais importante, no 

entanto, foi a rápida tramitação no Congresso de projetos de desoneração de combustíveis, energia elétrica e 

outros setores. Há dúvida sobre como o Copom irá interpretar esse evento. 

- Nossas simulações replicando o modelo do Copom sugerem alta da projeção do IPCA de 2022, de 7,3% para 

8,5%, e de 2023, de 3,4% para 3,7%. Mas os números podem ser diferentes se incorporados os impactos da 

desoneração fiscal; 

- Esperamos alta de 0,5pp na taxa Selic nesta reunião. E, com o fluxo de notícias recentes ambíguo, o Copom 

deve deixar as portas abertas para uma possível alta final em agosto. Em nossa visão, os projetos de 

desoneração tributárias são, na melhor das hipóteses, neutra para a política monetária.  

Hawk-Dove Heatmap: Dados mistos. Como o Copom vai interpretar as desonerações? 

Julgamos que o fluxo de notícias desde a última reunião foi misto para o balanço de riscos do Copom. Os 

dados divulgados desde o último encontro mantêm as perspectivas de inflação desafiadoras, apesar de 

alguns sinais marginais de melhora.   

A inflação global segue pressionada, com os preços do petróleo voltando a subir. O movimento foi 

parcialmente compensado pela valorização da taxa de câmbio.  De toda forma, a defasagem dos preços da 

gasolina e diesel domésticos para os internacionais voltou a subir, para perto de 50%. 

A demanda interna deu sinais de robustez, especialmente no setor de serviços. As projeções de mercado para 

o crescimento do PIB de 2022 se elevaram notadamente desde o início do ano.  

Os indicadores de inflação corrente ficaram sistematicamente abaixo das expectativas (IGPs e IPCs), com a 

importante exceção ao IPCA-15. Embora abaixo das expectativas, a inflação mensal segue muito alta e difusa, 

especialmente em suas medidas de núcleo.  

O evento mais importante foi a rápida tramitação no Congresso de projetos de desoneração de combustíveis, 

energia e outros setores. Por um lado, é um importante choque de oferta para baixo, em particular para 2022 

(impacto potencial de quase -3pp no IPCA). Por outro lado, representa uma deterioração adicional – e, 

potencialmente, permanente – nas perspectivas fiscais e de equilíbrio das contas públicas.  

Fica a dúvida sobre como o Copom irá interpretar esse evento. 

 



   
 

 

Modelo do BCB: Projeção sobe para 2022 e fica estável (acima da meta) para 2023  

Na última reunião do Copom, as projeções de inflação no cenário de referência do BC eram de 7,3% para 2022 

e 3,4% para 2023. 

Desde a última reunião do Comitê, as medianas das projeções da taxa Selic na pesquisa Focus ficaram 

estáveis em 13,25% para 2022 (final do período) e 9,25% para 2023 (dados de 3 de junho, última atualização 

no site do BC devido à greve dos servidores da instituição). A taxa de câmbio se valorizou para R$/US$ 4,90, 

partindo de R$/US$ 5,00 em maio. As expectativas de inflação, também da pesquisa Focus, subiram de 7,9% 

para 8,9% para 2022, e de 4,1% para 4,4% para 2023. 

A surpresa inflacionária e o aumento das expectativas de inflação atuam para elevar a projeção do IPCA. O 

efeito líquido sobre a inflação de preços livres em 2022 (75% do IPCA) é de +1,08 pp (vide tabela), segundo 

nossos cálculos. A previsão para a inflação de preços administrados (25% do IPCA) deve subir este ano, de 

8,2% para 8,5%. 

Tudo considerado, a projeção para o IPCA de 2022 no cenário de referência deve subir de 7,3% para 8,5%. 

Para 2023, estimamos que a projeção suba para 3,7%. A maior inércia de 2022 e o aumento das expectativas 

na pesquisa Focus contribuem para essa elevação. 



   
 

 

Subsídios e cortes de impostos podem reduzir a inflação de curto prazo 

Medidas de desoneração podem reduzir o IPCA de 2022 em até 2,6 pp. Estimamos que o projeto de lei que 

limita a alíquota do ICMS para bens essenciais (energia elétrica, combustível, telecomunicações e transporte 

público coletivo) tenha impacto de -1,75 pp no IPCA se a queda do imposto for repassada integralmente ao 

consumidor final. Além disso, zerar o ICMS sobre diesel e GLP e o PIS/Cofins sobre gasolina e etanol até o 

final de 2022 teria impacto adicional no IPCA 2022 de -0,90 p.p. 

Em 2023, os efeitos serão contrários. Por um lado, essas medidas adicionais com impacto temporário- de 

modo que os preços tendem a retornar ao patamar anterior à queda dos impostos -geram um efeito de mesma 

magnitude e sinal contrário sobre a inflação (aproximadamente +0,9 p.p.). No entanto, a menor inércia 

inflacionária para o próximo ano devido à queda do IPCA de 2022 deve mitigar esse efeito de alta em 2023. 

Implementação de Política Monetária e Comunicado: Portas abertas para alta final 

em agosto. Copom piorará sua avaliação sobre o fiscal? 

Para a próxima quarta-feira (15/06), esperamos alta de 0,5 pp, levando a taxa Selic para 13,25%. 

O Copom vem sinalizando que uma pausa no ciclo de aperto está próxima. A elevação desta semana será a 

última? Pode ser. 

Desde a última reunião, o IPCA-15 do meio de maio surpreendeu para cima, enquanto o IPCA final de maio 

ficou abaixo do esperado. Os preços das commodities aumentaram, enquanto o Congresso discute cortes de 

impostos sobre combustíveis e energia. Os números fiscais correntes continuam a melhorar, enquanto os 

incentivos fiscais colocam em risco a sustentabilidade da dívida. 

Em outras palavras, acreditamos que o fluxo de notícias recentes está ambíguo o suficiente para o Copom 

comprar graus de liberdade e deixar as portas abertas para uma possível alta final em agosto. 

Fica a dúvida ainda sobre como (e se) o Copom abordará no comunicado as propostas de desoneração fiscal. 

Especialmente no que tange ao equilíbrio fiscal de médio prazo. Esta será uma das partes mais aguardadas 

do comunicado. 

De toda forma, uma possível redação para os parágrafos finais do comunicado seria: 



   
 

 

Cenário XP: Ciclo se estende até agosto. Risco fiscal aumenta.  

O Banco Central do Brasil (BCB) vem sinalizando que está próximo de uma pausa no ciclo de alta de juros. O 

argumento principal é que o ajuste já realizado foi “bastante intenso e tempestivo” e, por conta das defasagens 

da política monetária, “ainda não se observa grande parte do efeito contracionista esperado”. 

Acreditamos, contudo, que o ciclo se estenderá até agosto. A inflação corrente segue pressionada e difusa, 

com prováveis reflexos sobre as expectativas de mais longo prazo. Desta forma, entendemos que o Copom 

irá optar por dividir a alta adicional de 1pp que projetamos para a taxa Selic em duas “parcelas” de 0,50pp, em 

junho e agosto.   

Assim, mantemos nossa projeção de Selic em 13,75% ao final do ciclo de aperto monetário, agora com duas 

altas de 0,50pp (junho e agosto) ao invés de uma alta de 1,0pp em junho.  

Uma grande dúvida diz respeito a como o Copom interpretará as propostas de desoneração. Em nossa visão, 

em que pese a contribuição do choque de oferta baixista (especialmente pela política monetária estar 

contracionista), o volume de desonerações fiscais é substancial. E parte desse choque será revertido no ano 

que vem (sob pena do custo fiscal ficar ainda mais insustentável). 

Assim, em nossa visão, na melhor das hipóteses as medidas ora no Congresso são neutras para a política 

monetária.  

 



   
 
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. 


