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O IPCA em setembro de 2020 acelerou para 
0,64%, com núcleos subindo. 

 

Comentário Arazul Capital: O IPCA de 
setembro apresentou a quarta variação positiva 
consecutiva (0,64%) e, no acumulado dos últimos 
doze meses, já se econtra acima do limite inferior 
estabelecido pelo regime de metas. A forte 
desvalorização cambial, bem como o período de 
entressafra, pressiona a oferta de alimentos, 
sinalizando que os preços continuarão 
acelerando até o final do ano.  

 

O IPCA de setembro/20 registrou alta de 0,64%, 0,40 
ponto percentual (p.p.) acima da taxa registrada em 
agosto (0,24%). Isso contribuiu para o indicador registrar 
uma alta de 1,34% no ano e de 3,14% em 12 meses. Uma 
variação bem acima do observado nos 12 meses 
imediatamente anteriores (2,44%), levando o indicador a 
ficar acima do limite inferior da meta de inflação para 
esse ano (2,5%). 

 

Em relação julho de 2020, dos nove grupos de 
produtos e serviços pesquisados, sete apresentaram 
alta em agosto. Assim como já antecipado pela prévia 
da inflação (IPCA-15), a maior variação e o maior 
impacto vieram do grupo alimentação e bebidas 
(2,28% e 0,46 p.p.) que acelerou bastante em relação 
ao resultado de agosto (0,78%). Outros destaques 
foram os grupos artigos de residência (1,00%), os 
transportes (0,70%) e Habitação (0,37%). Mas vale 
chamar atenção ainda para o grupo vestuário, que 
vinha de uma sequência de quedas e apresentou alta 

de 0,37% em setembro. Os grupos saúde e cuidados 
pessoais (-0,64%) e educação (-0,09) foram os únicos 
que variaram negativamente em setembro. 

 

Os preços do grupo alimentação e bebidas subiram 
principalmente por conta do aumento no preço de 
itens de alimentação no domicílio, a exemplo do óleo 
de soja (27,54%) e o arroz (17,98%), que acumulam 
altas de 51,30% e 40,69% em 2020, respectivamente. 
Vale destaque ainda para o aumento dos preços de 
outros grupos muito importantes na cesta de consumo 
domiciliar, como o tomate (11,72%), o leite longa vida 
(6,01%) e as carnes (4,53%). Mas a alimentação fora 
do domicílio também variou positivamente (0,82%), 
por conta do aumento no lanche e da refeição, 
refletindo o aumento da mobilidade em todo o país.  

As principais contribuições para a alta nos preços dos 
artigos de residência vieram dos itens TV, som e 
informática (1,99%) e mobiliário (1,10%). Ao passo que 
o aumento nos preços dos transportes foi influenciado 
em grande medida pela gasolina, que subiu 1,95% em 
setembro, do óleo diesel (2,47%) e do etanol (2,21%). 
Destaca-se que, apesar da alta no mês, a inflação dos 
transportes desacelerou em relação a agosto (0,82%). 
Chamamos atenção ainda para a alta dos preços das 
passagens aéreas (6,39%), após quatro meses 
consecutivos de variações negativas. No grupo 
habitação, o maior impacto no índice do mês (0,02 
p.p.) veio do item gás de botijão, cujos preços subiram 
1,61%. 

Do lado das contribuições negativas, o grupo saúde e 
cuidados pessoais se destacou, com recuo de 0,64% e 
a maior contribuição negativa (-0,09 p.p.) no índice em 
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setembro. Influenciado, principalmente, pelo item 
plano de saúde (-2,31%), por conta da suspensão da 
aplicação de reajustes aos contratos de planos de 
saúde para todos os tipos de plano até o fim de 2020. 

  

As medidas de núcleo de inflação, no acumulado dos 
últimos 12 meses, seguem abaixo da meta definida 
pelo Conselho Monetário Nacional. Contudo, houve 
um movimento altista, principalmente quando 
observamos o índice dos preços livres, que saiu de 
2,76% em agosto para 3,79% em setembro. Levando a 
medida de inflação subjacente (núcleo de dupla 
ponderação) a subir para 2,70% ante 2,57% em agosto. 
Essa mudança nos núcleos sinaliza que o aumento da 
inflação em setembro pode não se tratar apenas de 
um choque temporário. 

 

Além disso, temos chamado atenção para os 
movimentos em função da desvalorização cambial que já 
sinalizavam algum nível de aceleração inflacionária. 
Enquanto o IPCA tem variado abaixo da meta de inflação 
para este ano, devido as pressões desinflacionarias em 

função da crise sanitária que debilitou a 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. Esse movimento é explicado 
pela desvalorização cambial, que impõe pressão aos 
preços dos insumos da indústria. Por outro lado, a 
desvalorização do real deixou os produtos brasileiros 
mais competitivos externamente, diminuindo a oferta de 
produtos alimentícios no mercado interno. No primeiro 
caso, o movimento de retomada das atividades, aumento 
da mobilidade e aquecimento da demanda em função do 
auxílio emergencial, pode estar influenciando no 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 e setembro.  

 

A variação de 0,64% em setembro em relação ao mês 
imediatamente anterior e de 3,14% no acumulado do 
ano do IPCA veio acima do esperado pelo mercado 
(0,54% e 3,03% respectivamente), e é a maior taxa 
para um mês de setembro dos últimos dezessete. Os 
fatores elencados anteriormente, associados ao fato 
de estarmos em período de entressafra, pressiona 
ainda mais a oferta de alimentos, nos levando a crer 
que a inflação deve seguir com viés de alta até o fim 
do ano. Revisamos as nossas projeções e esperamos 
que o IPCA encerre o ano de com variação positiva de 
2,5%. 
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Índice geral 0,23 0,23 0,45 0,64 100 

  ago/20 ago/20 set/20 set/20 - 

Alimentação e bebidas 0,34 0,78 1,48 2,28 20,09 

Habitação 0,57 0,36 0,34 0,37 15,60 

Artigos de residência 0,88 0,56 0,79 1 3,68 

Vestuário -0,63 -0,78 -0,27 0,37 4,51 

Transportes 0,75 0,82 0,83 0,7 19,5 

Saúde e cuidados pessoais 0,62 0,50 -0,69 -0,64 13,5 

Despesas pessoais 0,03 -0,01 0,09 0,09 10,7 

Educação -3,27 -3,47 -0,11 -0,09 6,4 

Comunicação 0,86 0,67 0,15 0,15 5,7 

                                 Fonte: IBGE | Elaboração: Arazul Research 


