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Inflação medida pelo IPCA sobe 0,89% em novembro

O IPCA do mês de novembro apresentou alta de 0,89%, 0,03 ponto percentual
acima do resultado de outubro (0,86%). No acumulado em 12 meses o indicador
apresentou alta de 4,31%. No ano, o indicador acumula alta de 3,13%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete apresentaram alta em
novembro. A maior variação (2,54%) e o maior impacto (0,53 p.p.) vieram mais
uma vez do grupo alimentação e bebidas, que acelerou na comparação com o
resultado de outubro (1,93%). A segunda maior contribuição (0,26 p.p.) veio dos
transportes, com alta de 1,33%.



No acumulado em 12 meses o indicador já se encontra acima do 

centro da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN)



A aceleração verificada no grupo
alimentação e bebidas ocorreu
principalmente devido a altas mais intensas
em alguns alimentos para consumo no
domicílio (3,33%), como as carnes (6,54%)
e a batata-inglesa (29,65%).

No grupo transportes a maior contribuição
no índice do mês (0,08 p.p.) veio da
gasolina (1,64%). Entre os combustíveis
(2,44%), destaca-se ainda a alta de 9,23%
do etanol, com impacto de 0,06 p.p. no
resultado de novembro.

Juntos, os grupos alimentos e transportes representaram cerca de 

89% do impacto total de novembro



Desvalorização cambial e escassez de insumos devem seguir 

contribuindo para a elevação dos preços 

Está havendo um forte descolamento entre os
índices que são influenciados pelo Índice de Preços
ao Produtor Amplo (IPA), tais como o IGP-M e o
IGP-DI, e o IPCA.

Esse movimento é explicado pela desvalorização
cambial, que aumenta o preço dos produtos e
provoca desabastecimento dado o aumento das
exportações.

Mas também pelo rápido aquecimento da
demanda, após a paralisação de diversas cadeias
produtivas por causa da pandemia, que tem
causado escassez de insumos em muitos
segmentos industriais.
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