
Nota Econômica Semanal 
 

Inflação de Serviços em junho fica abaixo do Índice Geral 

Serviços tem uma elevação de 0,23% em junho 2.021, com a elevação da das medidas de 
isolamento ocorrida no período, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA). 
 
O IPCA apresentou alta de 0,53% em junho. Em relação ao nosso número, combustíveis e bens 
industriais foram os motivos da surpresa baixista. Já em comparação ao mês anterior, a maior parte 
da aceleração do IPCA foi explicada pelos preços administrados, principalmente gasolina e gás de 
cozinha, além de reajustes tarifários de energia elétrica. 
 
Inflação segue preocupando de acordo com a projeção divulgado pelo Boletim Econômico 
elaborado pela Confederação Nacional de Serviços. O cenário de inflação pressionada incomoda 
e há temor de que as ações no setor elétrico mantenham os índices mais altos do que originalmente 
projetados, reduzindo esse espaço para novos gastos. 
 
Com a ativação da bandeira vermelha 2 a partir de junho e os reajustes de preço das bandeiras 
tarifárias de energia elétrica promovidos pela Aneel devem contribuir para manter o IPCA elevado 
no curto prazo. Na mesma linha, os reajustes da Petrobrás nos combustíveis e gás de botijão são 
fatores adicionais que contribuirão para deixar a inflação pressionada, o que colocou o IPCA em 
novo processo de revisão.  
 
Em relação à condução de política monetária, entendemos que esse ambiente inflacionário 
desafiador corrobora nossas expectativas de alteração na condução da política monetária por parte 
do Copom. 
 
O Copom reunião do Banco Central, elegeu uma política mais dura, a alta de preços poderá ser 
freada, embora com alguma defasagem. Mas juros mais altos poderão prejudicar a reativação dos 
negócios e, além disso, encarecer o financiamento do Tesouro, afetando a gestão das contas do 
governo e inflando a dívida pública. Se houver risco maior para as finanças oficiais, o mercado 
poderá reagir com rapidez, tornando ainda mais difícil a captação de recursos pelo governo. 
 
 

Período Taxa 

Junho de 2021 0,53% 

Maio de 2021 0,83% 

Junho de 2020 0,26% 

Acumulado no ano 3,77% 

Acumulado nos últimos 12 meses 8,35% 

 
A inflação continuou acelerada em junho, atormentando as famílias e mantendo um duro desafio 
para o Banco Central (BC), principal defensor do poder de compra do dinheiro. Com alta de 0,53% 
no mês passado, o IPCA, o mais importante sinalizador da evolução dos preços, acumulou aumento 
de 3,77% no ano e de 8,35% em 12 meses, superando com folga a onda inflacionária mundial. 
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O País poderá compensar com pequena folga o tombo de 4,1% sofrido em 2020, mas em seguida 
voltará ao padrão limitado e baixo dos últimos anos, quando comparado com o desempenho normal 
de outros emergentes. 
 
Pressões no item energia, com a bandeira vermelha, já eram previstas, na marcha da inflação, em 
maio. Também eram esperadas pressões no caso dos combustíveis. Mas o IPCA (Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo) do mês passado também foi pressionado por uma novidade: a alta forte nos 
preços da alimentação fora do domicílio. 
 

 
 
A inflação, o desemprego acima dos padrões globais e o baixo potencial de crescimento 
predominam entre as desvantagens brasileiras. Não há solução simples em qualquer hipótese, a 
evolução dos preços continuará refletindo problemas fora do controle governamental, como a 
escassez de chuvas e a cotação internacional do petróleo. 
 
Com relação a manutenção e geração de emprego tem sido tomado algumas medidas pelo 
Governo como o Programa BEM, que visa a manutenção de emprego, foi prorrogado garantido 
quase 2 milhões de empregos, além do investimento em infraestrura que devem gerar cerca de 1 
milhão de empregos. 
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