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O IPCA em agosto de 2020 registrou alta de 
0,24%, em linha com as expectativas do 
mercado. 

 

Comentário Arazul Capital: O IPCA de agosto 
apresentou a terceira variação positiva 
consecutiva (0,24%) e, no acumulado dos últimos 
doze meses, se aproxima do limite inferior 
estabelecido pelo regime de metas. A forte 
desvalorização cambial começa a impactar os 
preços, principalmente os dos alimentos, 
enquanto o descasamento entre diferentes 
índices, sinaliza um possível repasse dos preços 
do atacado para o consumidor no futuro.  No 
horizonte mais longo, no entanto, as pressões 
devem ser mais desinflacionárias do que 
inflacionárias, dada a persistência de inflação 
baixa nos serviços.  

 

O IPCA de agosto/20 registrou alta de 0,24%, ou 0,12 
ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa registrada em 
julho (0,36%). Isso contribuiu para o indicador registrar 
uma alta de 0,70% no ano e de 2,44% em 12 meses. Uma 
variação positiva em relação ao observado nos 12 meses 
imediatamente anteriores (2,31%), se aproximando do 
limite inferior da meta de inflação para esse ano (2,5%), 
mas ainda distante do centro da meta (4,0%). 

 

Em relação julho de 2020, dos nove grupos de 
produtos e serviços pesquisados, seis apresentaram 
alta em agosto. O maior impacto veio do grupo 
transportes (0,82%), que também representou o 
maior impacto positivo no índice do mês (0,16 p.p.), 
seguido de alimentação e bebidas, que registrou alta 

de 0,78%, um impacto de (0,15 p.p.). Habitação 
(0,36%) e artigos de residência (0,56%) apresentaram 
alta, mas desaceleraram na comparação com o mês 
anterior. Do lado negativo, destaca-se o grupo de 
educação (-3,47%), que contribuiu com -0,22 p.p. no 
índice de agosto. Os demais grupos ficaram entre a 
queda de 0,78% em Vestuário e a alta de 0,67% em 
Comunicação. Dessa maneira, os grupos seguem 
alinhados com movimento já antecipado pelo IPCA-15. 

 

Os preços do grupo transportes subiram pelo terceiro 
mês consecutivo, influenciados principalmente pelo 
aumento no preço da gasolina, que subiu 3,22% em 
agosto, além da alta do óleo diesel (2,49%) e do etanol 
(1,29%). Por outro lado, o gás veicular recuou 0,79%. 
Os preços dos transportes por aplicativo subiram 
0,37%, após queda de 8,17% em julho. Ao passo que 
as passagens aéreas seguem em queda (-1,97%), ainda 
que seja um recuo menos intenso do que o registrado 
nos últimos meses.  

O aumento no grupo alimentação e bebidas foi 
influenciado principalmente pelo aumento dos 
alimentos para consumo no domicílio (1,15%). Por seu 
turno, a alimentação fora do domicílio segue em 
queda (-0,11%), ainda que menos intensa que a do 
mês anterior (-0,29%).  No grupo habitação, os 
maiores impactos em agosto vieram do aluguel 
residencial (0,32%) e da energia elétrica (0,27%). A alta 
do grupo artigos de residência foi influenciada 
principalmente pelos artigos de TV, som e informática 
(2,06%) e dos eletrodomésticos e equipamentos 
(0,93%), os itens de mobiliário, por seu turno, seguem 
apresentando queda. 

O grupo educação apresentou a maior variação 
negativa (-3,47%) e a maior contribuição negativa (-
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0,22 p.p.) no índice de agosto. Essa queda se deu 
principalmente em virtude da suspensão das aulas 
presenciais, causada pela medidas de distanciamento 
social em função da pandemia da Covid-19. A maior 
queda foi observada na pré-escola (-7,71%), seguida 
pelos cursos de pós-graduação (-5,84%), pela 
educação de jovens e adultos (-4,80%) e pelas creches 
(-4,76%). 

As medidas de núcleo de inflação, no acumulado dos 
últimos 12 meses, seguem abaixo da meta de inflação 
definida pelo Conselho Monetário Nacional. O índice 
dos preços monitorados, no entanto, voltou a 
apresentar alta pelo terceiro mês seguido (1,16%) ante 
os 0,98% de julho, influenciado principalmente pela 
consistente alta no preço dos transportes. O índice dos 
preços livres apresentou leve alta (2,87%) ante o mês 
de julho (2,76%), mas a medida de inflação subjacente 
(núcleo de dupla ponderação) apresentou estabilidade 
(2,57%) ante 2,6% em julho. 

 

É preciso chamar atenção, no entanto, para movimentos 
em função da desvalorização cambial que sinalizam 
algum nível de aceleração inflacionária. O primeiro é um 
movimento de direção oposta que está ocorrendo entre 

os diferentes indicadores de preço, do qual temos 
chamado atenção. Enquanto o IPCA tem variado abaixo 
da meta de inflação para este ano, devido as pressões 
desinflacionarias em função da crise econômica e da 
debilidade da demanda, os índices que são mais 
fortemente influenciados pelo Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA), tais como o IGP-M e o IGP-DI, 
calculados pela FGV, têm apresentado variação muito 
superior. O principal fator que explica esse movimento é 
a desvalorização cambial, que impõe pressão aos preços 
dos insumos da indústria. Por outro lado, a valorização 
da moeda americana deixou os produtos brasileiros mais 
competitivos externamente, o que tem ajudado a 
diminuir a oferta interna, a exemplo dos produtos 
alimentícios. No primeiro caso, quanto mais rápida for a 
recuperação da atividade econômica, maiores são as 
chances de repasse do aumento de preços verificados no 
setor atacadista para o consumidor. No segundo caso, 
esse aumento já está ocorrendo, haja vista a variação 
positiva no grupo alimentação e bebidas em agosto.  

 

Em detrimento dessa consideração acerca de pressões 
inflacionárias no curto prazo, a variação de 0,24% em 
agosto em relação ao mês imediatamente anterior e 
de 2,44% no acumulado do ano do IPCA veio em linha 
com o esperado pelo mercado (0,23% e 2,42% 
respectivamente). Destacamos que o horizonte para a 
formação das expectativas de inflação, bem como de 
decisão de política monetária, considera fatores de 
médio e de longo prazo. Nestes horizontes, os 
impactos da depreciação do real e da alta nos preços 
das commodities seriam compensados pela deflação 
nos componentes da inflação de serviços, haja vista 
que inflação de serviços é mais persistente que a da 
indústria e dos alimentos. Esperamos que o IPCA 
encerre o ano de com variação positiva de 1,92%.   
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Índice geral 0,30  0,36 0,23 0,24 100 

  jul/20 jul/20 ago/20 ago/20 - 

Alimentação e bebidas -0,13 0,01 0,34 0,78 20,09 

Habitação 0,50 0,8 0,57 0,36 15,60 

Artigos de residência 0,68 0,9 0,88 0,56 3,68 

Vestuário -0,91 -0,52 -0,63 -0,78 4,51 

Transportes 1,11 0,78 0,75 0,82 19,5 

Saúde e cuidados pessoais 0,40 0,44 0,62 0,50 13,5 

Despesas pessoais -0,23 -0,11 0,03 -0,01 10,7 

Educação -0,07 -0,12 -3,27 -3,47 6,4 

Comunicação 0,46 0,51 0,86 0,67 5,7 

                                 Fonte: IBGE | Elaboração: Arazul Research 


