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O IPCA de jul/20 registrou alta de 0,36%, a 
maior do ano até o momento. 

 

Comentário Arazul Capital: O IPCA de julho 
apresentou variação positiva (0,36%), 
consistente com as expectativas do mercado. No 
acumulado dos últimos doze meses, no entanto, 
ainda se encontra aquém do estabelecido pelo 
regime de metas. O Comitê de Política Monetária 
levou a taxa de juros a patamares ainda mais 
estimulativos na reunião dessa semana, ao 
passo que o descasamento entre diferentes 
índices sinaliza um possível repasse do aumento 
dos preços mais influenciados pelo câmbio para 
o consumidor no futuro. Este cenário está 
condicionado, no entanto, à velocidade de 
recuperação da economia nos próximos meses.  

 

O IPCA de julho/20 registrou alta de 0,36%, 0,10 ponto 
percentual (p.p.) acima da variação observada em 
junho (0,26%). Desta maneira, o indicador registra alta 
de 0,46% no ano e de 2,31% em 12 meses. Uma 
variação positiva em relação ao observado nos 12 
meses imediatamente anteriores (2,13%), mas ainda 
abaixo do limite inferior da meta de inflação para esse 
ano (2,5%). 

 

Em relação ao mês anterior, dos nove grupos de 
produtos e serviços pesquisados, seis apresentaram 
alta em julho. O maior impacto veio do grupo 
transportes (0,78%), que acelerou em relação ao 
resultado de junho (0,31%). Seguido do grupo 
habitação, cujos preços subiram 0,80% após o 
resultado de 0,04% verificado no mês anterior. O 
grupo artigos de residência apresentou a maior 
variação positiva entre os grupos pesquisados (0,90%), 

mas desacelerou em relação ao mês anterior (1,30%). 
O grupo alimentação e bebidas ficou próximo da 
estabilidade, com alta de 0,01%. O grupo ítens de 
vestuário, por outro lado, se manteve apresentando 
variação negativa (-0,52%) pelo terceiro mês seguido.  
Os demais grupos ficaram entre o recuo de 0,12% em 
educação até o avanço de 0,51% em comunicação. 
Dessa maneira, os grupos seguem alinhados com 
movimento já antecipado pelo IPCA-15.  

 

Os preços do grupo transportes subiram pelo segundo 
mês consecutivo, influenciados principalmente pelo 
aumento nos preços da gasolina (3,42%), óleo diesel 
(4,21%), etanol (0,72%) e gás veicular (0,56%). O 
aumento dos preços no grupo habitação foi 
influenciado principalmente pelo ítem energia elétrica 
(2,59%), que apresentou variação positiva em treze 
das dezesseis regiões pesquisadas.  

 

As principais influências do aumento dos preços do 
grupo artigos de residência, foram, mais uma vez, os 
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Índice geral 0,02 0,26 0,30 0,36 100 

  jun/20 jun/20 jul/20 jul/20 - 

Alimentação e bebidas 0,47 0,38 -0,13 0,01 20,09 

Habitação -0,07 0,04 0,50 0,80 15,60 

Artigos de residência 1,36 1,30 0,68 0,90 3,68 

Vestuário -0,15 -0,46 -0,91 -0,52 4,51 

Transportes -0,71 0,31 1,11 0,78 19,5 

Saúde e cuidados pessoais -0,01 0,35 0,40 0,44 13,5 

Despesas pessoais -0,03 -0,05 -0,23 -0,11 10,7 

Educação 0,03 0,05 -0,07 -0,12 6,4 

Comunicação 0,66 0,75 0,46 0,51 5,7 

                                 Fonte: IBGE | Elaboração: Arazul Research 
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artigos de TV, som e informática (2,87%), seguido dos 
preços dos eletrodomésticos e equipamentos (1,01%). 
A estabilidade dos preços no grupo alimentação e 
bebidas se deu por variações em sentidos opostos, 
enquanto a alimentação para consumo no domicílio 
apresentou alta de 0,14%, a alimentação fora do 
domicílio registrou queda de 0,29%. A maior variação 
negativa no IPCA de julho veio do grupo vestuário, 
cujas principais influências foram as roupas masculinas 
(-1,40%), femininas (-0,61%) e os calçados e acessórios 
(-0,31%). 

As medidas de núcleo de inflação, no acumulado dos 
últimos 12 meses, seguem bem abaixo da meta de 
inflação proposta pelo Banco Central. O índice dos 
preços monitorados, no entanto, voltou a apresentar 
alta pelo segundo mês seguido (0,98%) ante os 0,15% 
de junho, influenciado principalmente pela 
consistente alta no preço dos transportes. O índice dos 
preços livres apresentou leve recuo (2,76%) ante o 
mês de junho (2,82%), bem como a medida de inflação 
subjacente (núcleo de dupla ponderação) que passou 
de 2,67% em junho para 2,60% em julho. 

 

É importante chamar atenção, no entanto, para um 
movimento de direção oposta que está ocorrendo 
entre os diferentes indicadores de preço. Enquanto o 
IPCA tem variado abaixo da meta de inflação para este 
ano, devido a forte queda na 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. Enquanto o IPCA acumulado 
nos últimos 12 meses apresentou variação de 2.31% 
em julho, o IGP-DI foi de 9,93%, por exemplo. Um dos 
principais fatores que explicam esse movimento é a 
desvalorização cambial, pois o IPA é muito sensível ao 
câmbio. Isso nos leva a crer que 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 futuro, o que 
certamente contribuirá para a aceleração do IPCA.  

 

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo continua 
muito aquém do que seria uma reversão para a meta. 
O nosso entendimento, no entanto, é que o ciclo de 
flexibilização monetária se encerrou na reunião 
ocorrida na quarta-feira, quando o Copom decidiu, por 
unanimidade, reduzir a taxa básica de juros em 0,25 
ponto percentual, para 2,00% a.a. A despeito do 
excepcional momento pelo qual a economia brasileira 
está passando, o comitê tem levado em consideração 
a piora do cenário fiscal, bem como a volatilidade 
cambial. Fatores que impediram que a taxa de juros 
básica caísse ainda mais. Vale mencionar, no entanto, 
que a taxa de juro real ex ante já se encontra no 
terreno negativo e a ex post bem próxima de zero.  

A nossa percepção é de que a probabilidade da 
inflação ficar no centro da meta em 2020 é nula, mas 
a despeito da política monetária estimulativa, bem 
como da possibilidade de repasse do aumento dos 
preços do setor atacadista para o consumidor, há 
alguma  probabilidade, embora pequena, de a inflação 
encerrar o anode a inflação encerrar o ano próxima do 
limite inferior estabelecido pelo regime de metas 
(2,5%). Este cenário, bem como postura da autoridade 
monetária, dependerá, dentre outras coisas, do 
movimento da taxa de juros estrutural, da expectativa 
de inflação, da probabilidade de avanços das reformas 
após o final da pandemia e do nível observado de 
ociosidade dos fatores de produção. Em menor 
medida, o excesso de volatilidade dos ativos 
financeiros também pode condicionar a postura da 
política monetária em 2021.         

 


