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A duração do choque de preços ainda pressiona o curto prazo. 

Houve dois fatores principais para maior volatilidade da inflação 

ao longo de 2020: o câmbio e a pandemia. A desvalorização do 

câmbio tem atuado como vetor de elevação da inflação; enquanto 

a pandemia, que primeiro causou deflação, agora pressiona os 

preços. A premissa de que o choque de curto prazo cause inflação 

persistentemente elevada nos parece heroica. Como vimos no 

passado mais recente, o hiato do produto acaba prevalecendo 

sobre os choques inflacionários. 
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A aceleração da inflação nos indicadores mais recentes tem gerado preocupação acerca da dinâmica de médio e longo. 

O IPCA-15 de novembro surpreendeu o mercado, vindo acima da mediana dos analistas, com a média de núcleos em 

patamar mais elevado. Os componentes mais voláteis desse indicador respondem por boa parte da elevação, mas 

houve também aceleração em alguns serviços (como aluguel e alimentação fora do domicílio) e bens industrializados 

(especialmente veículo próprio). 

 

De fato, a inflação de curto prazo está mais elevada há alguns meses, e não projetamos arrefecimento substancial até o 

final de 2020. Adicionalmente, os riscos referentes à dinâmica da inflação no primeiro semestre de 2021 sugerem 

preços um pouco mais elevados. Haveria, portanto, preocupação de descontrole inflacionário no horizonte, ou pelo 

menos de convergência do IPCA à meta em ambiente de elevada ociosidade dos fatores de produção? Nossa resposta é 

não. Mas, primeiramente, vamos analisar a origem do choque recente, avaliando os riscos de se extrapolar o presente 

para o futuro. 

 

Neste ano, a pandemia é a principal explicação para a enorme volatilidade nas projeções do mercado. Contendo a 

mediana das projeções do mercado, o Relatório Focus começou o ano projetando IPCA de 3,6% em 2020, chegou à 

expectativa mínima de 1,5% no começo de junho (coincidentemente, o auge da pandemia no país), e mais 

recentemente está em 3,45%. Entre a projeção máxima e a mínima, somam-se 2,1 p.p., intervalo apenas equivalente ao 

verificado em outros anos de choque de preços: 2017 (2,1 p.p.), choque deflacionário sobre os alimentos e impacto da 

crise sobre os serviços, e 2015, ano do ajuste dos preços administrados (4,2% p.p.). 

 

Choques de preço tendem a ser relativamente comuns, especialmente em países com maior volatilidade de sua moeda. 

No caso brasileiro, podemos pensar em ciclos com diferentes durações. Dois foram os fatores principais para enorme 

volatilidade deste ano: o câmbio e efeitos relacionados à pandemia. 

 

Inegavelmente, a desvalorização cambial de 32% desde o começo do ano se apresenta como vetor de elevação dos 

preços ao longo de 2020 – o tamanho da perda de valor da moeda remonta a crises mais distantes, como as de Grande 

Crise Financeira (2008) e do impeachment (2015). 

 

Nossa expectativa é de diminuição dessa volatilidade causada pela pandemia, os dados de inflação mais recentes 

mostram que estamos passando pela crista da onda. O primeiro efeito da pandemia foi fortemente deflacionário, com 

forte queda das commodities ao redor do mundo (forte a ponto de conter a primeira onda de desvalorização da 

moeda), impactando especialmente o preço dos combustíveis; além disso, a alteração do padrão de consumo no bojo 

das medidas de afastamento social deprimiu o preço dos serviços e também dos bens industrializados (dado o aumento 

da incerteza, as empresas se movimentaram pelo aumento de caixa). O processo de normalização dos choques se dará 

perante elevado desemprego, o que deve manter a média de núcleos em nível mais baixo. 
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No que tange a volatilidade causada pela pandemia, tivemos uma rápida alteração da cesta de consumo dos agentes 

(mais bens em detrimento de serviços), que foi fortalecida pelo auxílio emergencial, direcionado para o consumo de 

bens (como alimentos e industrializados). A pressão sobre alguns segmentos se fez notável, com o aparecimento da 

escassez de insumos em diversos segmentos da indústria. Tal movimento tende a ser temporário, revertendo-se com o 

fim do auxílio emergencial e normalização dos padrões de consumo. 

 

Além disso, a pandemia causou distúrbio sobre a demanda e a oferta de alimentos. Do lado da demanda, o auxílio 

emergencial parece ter reduzido a sensibilidade do consumidor ao aumento de preço, sustentando a elevação contínua 

de preços em alguns itens, como é o caso das carnes. Do lado da oferta, o caso do arroz é emblemático, com problemas 

de escoamento de produção de alguns países (como o Vietnã). 

 

A premissa de que tais distúrbios se alonguem a ponto de causar uma dinâmica inflacionária persistentemente elevada 

nos parece heroica. Entre 2017 e 2019, a média dos núcleos de inflação, que visa captura eventuais contaminações de 

choque sobre a inflação, orbita ao redor de 3%; nossa expectativa é que essa medida tenha se descolado para 2,5% na 

média de 2020 e 2021. Descontados os movimentos mais voláteis, observamos a resistência dos efeitos deletérios da 

pandemia sobre o mercado de trabalho – que observa taxa de desemprego de 14,6% até set/20, com forte queda da 

população ocupada. A inflação desses serviços opera ao redor de 0% nos últimos meses, a despeito da alta do indicador 

como um todo. Decompostos as variáveis com maior impacto sobre a inflação de 2020, acreditamos que, na medida em 

que o câmbio deixe de ser vetor de elevação e o movimento de alta recente causado pela pandemia se normalize, 

observaremos taxas mais moderadas de inflação, que deverão se refletir também nas projeções do mercado. Como 

vimos no passado mais recente, o hiato do produto acaba prevalecendo sobre os choques inflacionários, 

independentemente de sua duração e persistência. 
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