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A prévia do IPCA em agosto de 2020 registrou 
alta de 0,23%, inferior ao registrado no mês 
imediatamente anterior. 

 

Comentário Arazul Capital: A variação de 
0,23% na prévia da inflação de agosto de 2020, 
apesar de se encontrar abaixo do resultado 
registrado em julho, veio em linha com o 
esperado pelo mercado (0,24%). Esse resultado 
é compatível com a nossa percepção de que a 
inflação tende a se estabilizar no curto prazo, 
dado movimentos em sentidos opostos nos 
componentes do índice.  

 

A prévia do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA-15) registrou alta de 0,23% em agosto, 

abaixo do resultado de 0,30% registrado em julho, mas 

acima do registrado em agosto de 2019, quando a taxa foi 

de 0,08%. Nos últimos 12 meses, a variação acumulada 

foi de 2,28%, resultado acima dos 2,13% registrados nos 

12 meses imediatamente anteriores, seguindo abaixo 

do limite inferior da meta de inflação para esse ano 

(2,5%). No ano de 2020, o IPCA-15 acumula alta de 

0,90%. 

 

Em relação ao mês anterior, dos nove grupos de 

produtos e serviços pesquisados, sete apresentaram 

alta em agosto. O maior impacto positivo (0,15 p.p.)  

veio do grupo transportes (0,75%), que desacelerou 

em relação ao resultado de julho (1,11%). Seguido pelo 

grupo produtos e serviços de Habitação (0,57%) e 

Alimentação e bebidas (0,34%), que contribuiram com 

impactos de 0,09 p.p. e 0,07 p.p., respectivamente. O 

grupo artigos de residência segue apresentando a 

maior variação positiva entre os grupos pesquisados 

(0,88%), apresentando alta pelo quarto mês 

consecutivo. Com relação aos grupos que 

apresentaram variação negativa, o destaque ficou com 

Educação (-3,27%), cuja contribuição foi de -0,21 p.p. 

Os demais grupos ficaram entre a queda de 0,63% em 

Vestuário e a alta de 0,86% em Comunicação. 

 

Os preços do grupo transportes subiram pelo segundo 

mês consecutivo, influenciados principalmente pelo 

aumento nos preços da gasolina (2,63%), óleo diesel 

(3,58%) e o gás veicular (0,47%), o etanol, por outro 

lado, apresentou queda de 0,28% na prévia de agosto. 

O aumento dos preços no grupo habitação foi 

influenciado principalmente pelo ítem energia elétrica 

(1,61%), que apresentou variação positiva em sete 
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capitais. Seguido da alta nos preços de alguns 

materiais de construção. A alta nos preços do grupo 

alimentação e bebidas foi influenciada principalmente 

pelo aumento nos preços dos alimentos para consumo 

no domicílio, que subiram 0,61%. Em relação ao 

aumento dos preços dos artigos de residência, as 

maiores contribuições vieram dos itens tv, som e 

informática (2,50%) e eletrodomésticos e 

equipamentos (0,94%). 

A maior deflação (-3,27%) e a maior contribuição 

negativa (-0,21 p.p.) no índice do mês vieram do grupo 

Educação. 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 (-7,30%), seguida pelos cursos de pós-

graduação (-5,83%), de educação de jovens e adultos 

(-4,74%) e de ensino superior (-3,91%).  

Em relação aos índices regionais, todas as regiões 

pesquisadas apresentaram variação positiva em 

agosto. O maior índice foi registrado na região 

metropolitana de Belo Horizonte (0,37%), 

especialmente por conta das altas nos preços das 

carnes (7,01%) e da gasolina (3,56%). Já a menor 

variação foi registrada em Brasília (0,08%), onde 

pesaram principalmente a queda nos preços de alguns 

alimentos, como a batata-inglesa (-34,68%) e a 

banana-prata (-12,90%). 

A variação de 0,23% em agosto em relação ao mês 

imediatamente anterior e de 2,28% no acumulado do 

ano do IPCA-15 veio em linha com o esperado pelo 

mercado (0,24% e 2,34% respectivamente). Vale 

chamar atenção para a percepção do Banco Central, 

da qual compartilhamos, de que movimento altista 

posterior à deflação dos meses iniciais da pandemia 

tenderia a se estabilizar. Essa estabilidade dos preços 

no curto prazo é possível graças a variações em 

sentidos opostos, com os impactos da depreciação do 

real e da alta nos preços das commodities sendo 

compensados pela deflação em alguns componentes 

da inflação de serviços, a exemplo do observado no 

grupo de Educação destacado anteriormente. 
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Índice geral 0,30  0,67 0,23 0,90 100 

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

Alimentação e bebidas -0,13 5,42 0,34 5,78 20,09 

Habitação 0,50 -0,08 0,57 0,49 15,60 

Artigos de residência 0,68 -0,64 0,88 0,23 3,68 

Vestuário -0,91 -2,18 -0,63 -2,80 4,51 

Transportes 1,11 -3,89 0,75 -3,17 19,5 

Saúde e cuidados pessoais 0,40 0,84 0,62 1,47 13,5 

Despesas pessoais -0,23 0,16 0,03 0,19 10,7 

Educação -0,07 4,43 -3,27 1,02 6,4 

Comunicação 0,46 1,42 0,86 2,29 5,7 

                                 Fonte: IBGE | Elaboração: Arazul Research 
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Índice geral 0,30  0,67 0,23 0,90 

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

Goiânia (GO) 0,39 -0,5 0,15 -0,35 

Brasília (DF) 0,55 0,04 0,08 0,12 

Belém (PA) 0,22 0,52 0,15 0,67 

Fortaleza (CE) 0,31 1,72 0,11 1,84 

Recife (PE) 0,62 1,76 0,28 2,04 

Salvador (BA) 0,75 1,42 0,23 1,65 

Belo Horizonte (MG) 0,26 0,63 0,37 1 

Rio de Janeiro (RJ) -0,07 0,84 0,2 1,04 

São Paulo (SP) 0,19 0,78 0,25 1,03 

Curitiba (PR) 0,76 -0,03 0,17 0,14 

                                 Fonte: IBGE | Elaboração: Arazul Research 


