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Acima da expectativa, o IPCA de setembro é o maior para o mês 

desde 2003. Apesar da surpresa, a alta foi explicada por questões 

que julgamos ser passageiras, como o choque de alimentos, 

elevação de preços de bens e repasse cambial. Não obstante, o 

balanço qualitativo segue benigno, com o alto grau de ociosidade 

na economia ainda mantendo os preços de serviços bastante 

deprimido. Desta forma, elevamos a projeção do IPCA do ano, de 

2,2% para 2,5%, mas sem alterar a expectativa para 2021, também 

em 2,5%. 
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O IPCA de setembro surpreendeu o mercado e a nós, com taxa mensal de +0,64%, a maior para o mês desde 2003. Compondo 

a surpresa, a inflação de alimentos foi destaque de alta, com pressão sobre proteínas (carnes, leite) e cereais (arroz), seguida 

pela elevação dos preços industrializados, especialmente em artigos de residência. 

Ademais, por efeitos idiossincráticos já esperados, os serviços aceleraram na margem, devido principalmente à saída dos 

descontos em educação, que foram concentrados em agosto. Em sentido contrário, os preços administrados registram forte 

queda no mês, consequência do cancelamento do aumento dos planos de saúde em 2020.  

Apesar da surpresa, é importante ressaltar que a recente alta da inflação tem se calcado nos seus itens mais voláteis. Em 12 

meses, o IPCA avançou para taxa de 3,1%, enquanto a média dos núcleos teve aceleração mais modesta, para 2,1% (de 2,4% e 

1,9%, respectivamente). Nos últimos meses, vimos o IPCA de alimentos se descolar dos demais itens da inflação, com o grupo 

avançando 15,4% na comparação em 12 meses até setembro, enquanto os serviços continuam com uma dinâmica muito 

benigna, registrando modesto avanço de 1,1%. 

 

Fig.1 e Fig.2 
Inflação 

IPCA e Média dos núcleos, livre de 
sazonalidade - IBGE 

Como temos alertado, a pandemia tem tido efeito não uniforme sobre os preços. O primeiro impacto foi altamente deflacionário, 

conforme observado nos meses de abril e maio, com queda relevante dos itens industrializados, dos serviços e dos 

administrados. Entre junho e agosto, a inflação passou a registrar taxas mensais mais moderadas, com a pandemia ainda 

exercendo influência sobre os serviços, mas já contando com algum repasse da desvalorização cambial sobre os bens 

industrializados e administrados. Em setembro, houve aceleração da recomposição dos bens industrializados, enquanto os 

serviços seguem em patamar deprimido, movimento que deve perdurar até outubro.  
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À parte desse movimento, os alimentos tiveram comportamento que merece destaque. Efeito do isolamento social, os bens 

básicos tiveram forte aumento de demanda e, por conseguinte, também de preço, principalmente entre março e abril. Não 

houve devolução desse choque nos meses seguintes, com esses preços operando acima da média sazonal entre maio e agosto. 

Mais recentemente, a aceleração dos IGPs, como consequência da forte elevação observada pelas commodities (agrícolas e 

metálicas), indicou mais um choque em formação sobre os alimentos, com alta mais forte em setembro e que ainda deve 

perdurar em outubro. 

Essa pressão de curto prazo requer cautela. De fato, os preços mais voláteis devem continuar pressionado a inflação de curto 

prazo, mas nossa expectativa é de arrefecimento no último bimestre do ano. Nos alimentos, nossas coletas ao atacado indicam 

moderação na primeira quinzena de outubro, dinâmica também captada pelos IGPs. 

Do lado qualitativo, a perturbação sobre os preços industrializados não deve ser prolongada. A redução do auxílio emergencial 

parece ter causado diminuição do consumo de bens duráveis (segundo dados semanais da Cielo), e o efeito devastador da 

pandemia sobre o mercado de trabalho sustenta a hipótese de pressão localizada e pontual. A inflação de serviços reforça essa 

hipótese, apesar de, no curto prazo, observarmos pressão adicional em itens como passagem aérea e educação, recompondo 

parte do choque do começo do ano. 
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A inflação de curto prazo deve seguir bastante pressionada, mas reforçamos a importância de separar os diversos choques 

sofridos ao longo do ano do efeito estruturalmente desinflacionário do cenário de atividade econômica, ainda bastante 

deprimido e elevada ociosidade observada na economia e, em especial, no mercado de trabalho. Além disso, o nível de preços 

mais elevado em 2020 não contamina, em nossa visão, a projeção para 2021. Projetamos IPCA de 2,5% em 2020 e 21, com a 

média de núcleos em 1,8% e 2,0%, respectivamente.  

A alta de preços recente deve ser encarada como choque e, dada sua natureza, o movimento tende a se dissipar no horizonte 

relevante, sem efeito para a política monetária do Banco Central, com manutenção da taxa Selic em 2% até meados de 2022. 
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