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Decisões de agências reguladoras elevaram a projeção de inflação 

no curto e médio prazos, levando-nos a projetar IPCA de 4,4% em 

2020 e 3,2% em 2021. Por outro lado, nossa expectativa é de 

arrefecimento dos choques verificados em 2020 no caso dos 

alimentos e, em menor escala, sobre os bens industrializados. Com 

relação à próxima reunião de política monetária, projetamos que 

o BC ainda irá observar projeções de inflação abaixo do centro da 

meta em seu cenário base em 2021 (3,2% frente a uma meta de 

3,75%) e em 2022 (3,3%, ano para o qual a meta é 3,5%). Com isto, 

a instituição deverá manter seu ‘forward guidance’, sugerindo a 

manutenção da taxa Selic por tempo prolongado. Mantemos 

nossa expectativa de que, dado o nível elevado de ociosidade 

presente na economia, o próximo ciclo de alta de juros deve 

acontecer apenas a partir de meados de 2022. 
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As últimas semanas trouxeram surpresas relevantes para a inflação esperada de preços no curto e no médio prazos. 

Além das pressões advindas do choque de alimentos e do descompasso pontual sendo observado entre a oferta e 

demanda de alguns bens, duas agências reguladoras – a Aneel e a ANS – definiram aumentos idiossincráticos de preços, 

causando impacto relevante nas projeções de inflação à frente. Não obstante, continuamos com a leitura de que, a 

despeito destas pressões pontuais, o elevado nível de ociosidade na economia vai prevalecer, mantendo a média dos 

núcleos de inflação abaixodo centro da meta em 2020 e em 2021. Ademais, entendemos que estes movimentos não 

alteram a perspectiva para a política monetária, com a taxa Selic devendo permanecer em 2,0% até meados de 2022. 

 

Em decisão emergencial, a Aneel votou pela volta do regime de bandeiras tarifárias em dezembro de 2020. O regime foi 

suspenso no auge da pandemia e estava programado para retornar apenas em 2021. Com quadro hídrico bastante 

deteriorado nas últimas semanas, a agência reguladora definiu a bandeira Vermelha 2 no retorno do regime, implicando 

alta de 10,8% da energia elétrica, com impacto de cerca de +46p.p. no IPCA. Com isso, a projeção do IPCA de 2020 vai 

de +3,9% para +4,4%, acima portanto do centro da banda (4,0%). 

 

Por outro lado, como partimos do teto do regime de bandeiras ao final deste ano, os riscos para a variável em 2021 

passam a ser de baixa. A previsibilidade do regime de chuvas é complexa e o cenário médio desde 2015 indica bandeira 

vermelha 1 como o cenário mais provável ao final de 2021 (efeito de cerca de -14p.p.) – ainda que haja dispersão 

relevante ao longo dos anos. Com isso, a projeção do IPCA de 2021 passou de 3,3% para 3,2%. 

 

Outra fonte de revisão idiossincrática ocorreu no reajuste dos planos de saúde. Também no auge da pandemia, a ANS 

optou pela suspensão do reajuste dos planos em 2020 (com janela de incidência do esperado para maio/20 até 

abril/21). Não obstante, votou-se recentemente pela recomposição desse ajuste ao longo de 2021 (alta de 8,1% com 

incidência entre janeiro/21 até dezembro/21), restando à agência ainda definir o aumento de 2021 (este com janela 

entre maio/21 e abril/22). Ou seja, a suspensão do reajuste dos planos de 2020 foi inserida em 2021 (à época, subimos 

o IPCA em +26p.p. por conta dessa alteração). 

 

Olhando para além dos preços administrados, vemos nos próximos meses uma descompressão na inflação de bens 

devido a um cenário de consumo mais moderado (fruto do fim do auxílio emergencial, do mercado de trabalho ainda 

deprimido e da normalização dos padrões de consumo. A manutenção do regime fiscal, sem qualquer tipo de 

flexibilização do teto de gastos em 2021, deve abrir espaço para apreciação do câmbio, que deve fechar o próximo ano 

em R$ 5,00/US$, devendo contribuir para uma dinâmica favorável de preços de bens comercializáveis. E, no tocante a 

serviços, uma recuperação gradual da economia, com taxa de ocupação ainda bastante deprimida, deve levar a 

variações de preços ainda modestas. 



 

 

COMENTÁRIO MENSAL

4 

  

Tal cenário é bem ilustrado por nossa projeção de preços livres ex-alimentos para 2021, 2,4%, abaixo dos 3,2% 

projetados para o IPCA do ano. A média dos núcleos calculados pelo BC, por sua vez, deve se manter em 2,6% tanto em 

2020 quanto em 2021, refletindo o nível de ociosidade ainda bastante elevado existente na economia. 

 

Na ótica do BC, entendemos que este cenário de pressões pontuais, mas com inflação subjacente rodando abaixo do 

IPCA projetado no horizonte relevante, não deve levar a alterações significativas em sua visão sobre a política 

monetária. Ademais, seus modelos devem apontar inflação ainda abaixo do centro da meta em 2021 (esperamos que a 

sua projeção no cenário básico se eleve de 3,1% para 3,2%) e em 2022 (estável em 3,3% frente à meta de 3,5%). 

 

Com isto, acreditamos que o BC deva manter sua comunicação recente em sua reunião de política monetária da 

próxima semana, com a continuidade da sua prescrição futura de política monetária (“forward guidance”), reforçando 

que não pretende elevar a taxa de juros enquanto o regime fiscal não for alterado e as expectativas de inflação no 

horizonte relevante se mantiverem abaixo do centro da meta. 

 

No decorrer do 1S21, o foco da política monetária passará a englobar apenas o ano de 2022 em seu horizonte 

relevante. Com isto, haveria no 2T21 a possibilidade de fim da prescrição futura de política monetária atualmente 

vigente, uma vez que as projeções de inflação no horizonte relevante estariam convergindo para a meta. 

 

Porém, caso estejamos certos em nossa visão de que a recuperação da atividade à frente será mais gradual do que o 

esperado (projetamos crescimento de 2,2% em 2021, frente a 3,9% esperado pelo BC, principalmente por contarmos 

com um PIB negativo no 1T21), acreditamos que continuará havendo espaço para a manutenção da prescrição futura ao 

menos até o 2S21. A partir deste momento, a política monetária volta a operar pelas regras usuais do regime de metas 

de inflação, com o BC analisando o hiato do produto e o balanço de riscos para a inflação, que ainda não deverá 

prescrever elevações de juros. 

 

Em suma, o cenário de curto prazo para a inflação registrou pressões relevantes nas últimas semanas, tanto devido a 

choques quanto devido a realinhamentos de preços administrados. A inflação subjacente, no entanto, deve permanecer 

em nível bastante benigno, respondendo a um hiato do produto ainda muito aberto. Neste cenário, acreditamos que o 

BC não deverá promover elevações da taxa Selic ao menos até meados de 2022. 
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