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A mediana para o IPCA, o
índicede inflaçãooficial, de
2022, saltoude7,46%para
7,65% na última semana –
já muito longe do teto da
meta deste ano (5%), indi-
candonovodescumprimen-
to domandato principal do
BancoCentral (BC).Háum
mês, a mediana para o IP-
CA era de 6,86%.Os dados
constam do Relatório de
MercadoFocus,doBC.
Para2023, focoprincipal

da política monetária, a al-
ta na última semana foi de
3,91% para 4%, se afastan-
do cada vezmais do objeti-
vo do BC para o ano que
vem, de 3,25%, com mar-
gemde tolerância de 1,75%
a 4,75%. Há quatro sema-
nas,aprojeçãoerade3,8%.
OFocus foi atualizadoon-

tem,apósmaisdetrêssema-
nas semdivulgaçãodevidoà
grevedosservidoresdoBan-
coCentral,suspensaaté2de
maio. No documento com a
data de referência de 1º de
abril, a mediana do IPCA
2022 estava em 6,97%, sal-
tando a 7,43% no relatório
de 8 de abril e chegando a
7,46%nodia 15. Para 2023,
aprevisãonorelatóriododia
1ºerade3,8%, indoa3,89%
em 8 de abril e chegando a
3,91%em15deabril.

ATUALIZAÇÃO

NocomunicadodoComitê

dePolíticaMonetária (Co-
pom)demarço, oBC atua-
lizou suas projeções para a
inflação com estimativas
de 7,1% em 2022 e 3,4%
em2023.
Diante da volatilidade

no mercado de petróleo
causado pela guerra na
Ucrânia, o colegiado ain-
da criou um cenário alter-
nativo, com maior proba-
bilidade, em que as previ-
sões estariam em 6,3% e
3,1%, respectivamente. O
colegiado elevou a Selic
em 1,5 ponto porcentual,
para 11,75%ao ano.

OUTROSMESES

Os economistas do mercado
financeiro elevaram a previ-
são para o IPCA de abril de
alta de 0,87% para 0,9% na
última semana. Ummês an-
tes, o porcentual projetado

era de 0,91%. Nas semanas
anteriores,amedianaparao
IPCAde abril era de 0,95%
(1º de abril), 0,90% (8 de
abril)e0,87%(14deabril).
Para maio, a projeção

no Focus acelerou de alta
de 0,05%para 0,2%, ante
deflaçãode0,21%háqua-
tro semanas. Nas sema-
nas anteriores, a mediana
para o IPCA de maio era
de -0,2% (1º de abril),
-0,14% (8 de abril) e
0,05%(14deabril).
O relatório ainda trouxe

a estimativa para o IPCA
de junho, que passou de
0,39% para 0,4%, mesmo
porcentual de um mês
atrás.Nassemanasanterio-
res,amedianaparaoIPCA
de junho era de 0,40% (1º
de abril), 0,39% (8 de
abril)e0,39%(14deabril).
(EstadãoConteúdo)

OUTROS ÍNDICES

A população brasileira tem sentido no bolso a pressão inflacionária em vários segmentos da economia

❚ Aestimativa parao câmbio
dodólar este anopassoude
R$5,10paraR$5,00naúltima
semana, anteR$ 5,25ummês
antes.Para 2023,passoude
R$5,15paraR$5,00, ante
R$5,20háquatro semanas.

❚ JáaprojeçãodoProduto Interno
Bruto (PIB) de2022passoude
0,56%para0,65%naúltima
semana.Háummês, aestimativa
erade0,5%.Considerandoapenas

as61 respostas nosúltimos
cincodiasúteis, a estimativa
paraoPIBno fimde2022
passoude0,69%para0,7%.

❚ AprojeçãoparaaSelic – a
taxabásicade juros –no fim
desteano continuou subindo.
Naúltimasemana, amediana
passoude 13,05%para 13,25%
aoano, ante 13%háummês.
AexpectativaparaaSelic no fim
desteano continuouem13,25%.
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