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A prévia da inflação registrou alta de 0,81%, a 
maior taxa para um mês de novembro desde 
2015.  
 

Comentário Arazul Capital: A prévia do IPCA 
em novembro segue acima da mediana das 
expectativas do mercado tanto no mês quanto 
no acumulado. A dificuldade que muitas 
empresas têm relatado para obter insumos e/ou 
matérias-primas, associado a pressões 
cambiais e incerteza sobre o comportamento da 
demanda no futuro limitam o abastecimento 
interno, o que deve seguir pressionando os 
preços nos próximos meses.  

 

A prévia do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA-15) registrou alta de 0,81%, a maior variação 

de preços para um mês de novembro desde 2015. Nos 

últimos 12 meses a variação acumulada foi de 4,22%, 

resultado acima dos 3,52% registrados nos 12 meses 

imediatamente anteriores. No ano de 2020, o IPCA-15 

acumula alta de 3,13%. 

 

Em relação ao mês anterior, todos os nove grupos de 

produtos e serviços pesquisados apresentaram alta. O 

destaque segue sendo o grupo de alimentos e bebidas, 

tanto em variação (2,16%) quanto em impacto no índice 

(0,44 p.p.). Apesar disso, este grupo apresentou leve 

desaceleração em relação a outubro (2,24%). O segundo 

maior impacto (0,20 p.p.) veio dos transportes, cuja 

variação foi de 1,0%, também apresentando 

desaceleração em comparação com o mês imediatamente 

anterior (1,34%).  

 

A principal influência de alta no grupo alimentação e 

bebidas veio do consumo no domicílio, que subiu 2,69%. 

Essa alta segue influenciada, principalmente, pelo preço 

das as carnes (4,89%), do arroz (8,29%), do tomate 

(19,89%) e do óleo de soja (14,85%). A batata inglesa, após 

apresentar queda em outubro, subiu 33,37% em 

novembro. Os preços do grupo alimentação fora do 

domicílio também aceleraram passando de 0,54% para 

0,87%. O leite longa vida, por outro lado, que vinha de 

altas consecutivas, apresentou queda de 3,81%. O 

aumento no grupo dos transportes foi influenciado 

principalmente pelo aumento do preço da gasolina 

(1,17%). Os preços do etanol, do óleo diesel e do gás 

veicular também subiram. Os preços das passagens 

aéreas, por outro lado, que haviam apresentado alta de 

39,9% em outubro, desaceleraram em novembro para 

3,46%.  

Os preços dos artigos de residência apresentaram 

variação semelhante ao mês anterior (1,40%), 

influenciada, principalmente, pela variação em mobiliário 

(2,40%) e eletrodomésticos e equipamentos (2,23%). Ao 
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passo que no grupo habitação, a variação de 0,34% se 

deve principalmente ao aumento da taxa de água e esgoto 

(0,33%).  

Em relação aos índices regionais, todas as regiões 

pesquisadas apresentaram alta em novembro. O maior 

resultado foi observado no município de Goiania (GO) 

muito influenciado pela alta no preço da gasolina (3,25%). 

A menor variação, foi observada na região metropolitana 

de Recife (0,31%), também por conta da gasolina, que caiu 

1,37%. 

A variação de 0,81%, em relação ao mês imediatamente 

anterior, e de 4,22% no acumulado dos últimos 12 meses 

do IPCA-15 veio acima do esperado pelo mercado (0,72% 

e 4,12% respectivamente). Entendemos esse movimento 

altista como resposta a dois principais fatores: 

desabastecimento de matérias primas na indústria e 

pressão cambial. Diante da forte retração de demanda nos 

meses iniciais da pandemia, e a incerteza sobre a 

retomada, as indústrias reduziram seus níveis de estoque. 

O movimento de retorno às atividades nos últimos meses 

gerou um descompasso entre a oferta e demanda de 

insumos, influenciando na resposta do índice de preço. De 

fato, segundo sondagem realizada pela Confederação 

Nacional da Indústria, entre os empresários que relatam 

dificuldade de aumentar a produção, 76% alegam que não 

podem fazê-lo pela falta de insumos e/ou matérias-

primas. 

A desvalorização da nossa moeda impõe ainda mais 

pressão sobre os preços, pois impulsiona as exportações, 

diminui o abastecimento interno e pressiona os preços do 

setor atacadista. Com a retomada da economia, que já 

está em curso, há um repasse de preços para o 

consumidor final.  

Apesar do movimento de retomada observado deste do 

terceiro trimestre, a crise sanitária ainda suscita dúvidas 

sobre o ambiente econômico prospectivo. O receio de 

uma possível segunda onda de contágio, a não 

previsibilidade a respeito da imunização em massa, bem 

como a incerteza sobre os auxílios emergenciais que 

sustentaram a demanda nos últimos meses, limita o 

investimento produtivo e a formações dos estoques, 

podendo manter os efeitos do desabastecimento sobre os 

preços por um tempo maior que o esperado. Ao mesmo 

tempo, o descontrole das contas públicas pode seguir 

pressionando a taxa de câmbio ao longo dos próximos 

meses. Motivos pelos quais revisamos a nossa projeção de 

inflação em 2021 para 3,78%. 

  
IPCA-15 
Var. % 
m/m 

IPCA-15 
Acum. 
em 2020 

IPCA-15 
Var. % 
m/m 

IPCA-15 
Acum. 
em 2020 

Pesos 
(%) 
 

Índice geral 0.94 2.31 0.81 3.13 100 
  Out/20 Out/20 Nov/20 Nov/20 - 
Alimentação e bebidas 2.24 9.75 2.16 12.12 20,09 
Habitação 0.4 1.24 0.34 1.58 15,60 
Artigos de residência 1.41 2.45 1.4 3.88 3,68 
Vestuário 0.84 -2.25 0.96 -1.31 4,51 
Transportes 1.34 -1.07 1 -0.07 19,5 
Saúde e c. pessoais 0.28 1.04 0.04 1.08 13,5 
Despesas pessoais 0.14 0.43 0.14 0.57 10,7 
Educação -0.02 0.88 0.01 0.89 6,4 
Comunicação 0.23 2.68 0.06 2.75 5,7 

                                 Fonte: IBGE | Elaboração: Arazul Research 
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em 2020 

Índice geral 0.94 2.31 0.81 3.13 
  Out/20 Out/20 Nov/20 Nov/20 
Goiânia (GO) 1.04 1.79 1.26 3.07 
Brasília (DF) 0.89 1.72 0.67 2.4 
Belém (PA) 1.33 2.39 0.79 3.2 
Fortaleza (CE) 1.35 3.81 0.66 4.49 
Recife (PE) 1.12 3.7 0.31 4.03 
Salvador (BA) 0.43 2.27 0.63 2.92 
Belo Horizonte (MG) 1.05 2.48 1.01 3.52 
Rio de Janeiro (RJ) 0.86 2.11 0.46 2.57 
São Paulo (SP) 0.96 2.45 0.93 3.41 
Curitiba (PR) 0.86 1.52 0.98 2.51 
Porto Alegre (RS) 0.77 1.67 0.71 2.39 

                                 Fonte: IBGE | Elaboração: Arazul Research 


