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Inflação	medida	pelo	IPCA,	em	março	de	
2021,	 ultrapassou	 o	 limite	 superior	 da	
meta	 de	 inflação	 no	 acumulado	 dos	
últimos	doze	meses 

 

Comentário Arazul Capital: O IPCA de 
março acelerou em relação a fevereiro, 
influenciado, principalmente, pelo aumento no 
preço da gasolina e gás de botijão. E, a despeito 
desaceleração do grupo de alimentos e bebidas, 
a inflação das famílias de menor renda segue 
acelerando acima do IPCA. Destacamos a 
estabilidade observada na inflação de serviços 
e o grau de ociosidade da economia, diante da 
alta taxa de desemprego, contudo, acreditamos 
que fatores de oferta devem seguir mantendo 
os preços elevados ao longo de 2021, dada a 
pressão inflacionária dos produtos negociáveis 
no mercado internacional. 
 
O	IPCA	de	março	de	2021	apresentou	alta	de	0,93%,	
0,07	 ponto	 percentual	 (p.p.)	 acima	 do	 resultado	 de	
fevereiro	 (0,86%).	 No	 acumulado	 dos	 últimos	 12	
meses,	 o	 indicador	 apresentou	 alta	 de	 6,1%,	
ultrapassando,	 assim,	 o	 limite	 máximo	 de	 variação	
da	meta	de	inflação	para	2021	(5,25%).	

	
Em	 relação	 ao	 mês	 imediatamente	 anterior,	 Dos	
nove	 grupos	 pesquisados,	 seis	 tiveram	 alta	 em	
março.	No	entanto,	a	variação	mais	significativa	veio	
dos	 transportes,	 que	 voltou	 a	 acelerar	 (3,81%),	
assim	 como	 o	 maior	 impacto	 no	 índice	 geral	 (0,77	
p.p.).	 Vale	 destacar	 que,	 o	 grupo	 referente	 a	

alimentos	e	bebidas	seguiu	desacelerando,	variando	
0,13%	e	 contribuindo	 0,03	 p.p.	 no	 índice	 de	março.	
Vale	destaque	ainda	para	o	grupo	de	Educação,	que	
registrou	-0,52%	após	a	alta	de	2,48%	observada	no	
mês	anterior.	

	

	
A	 principal	 influência	 da	 aceleração	 do	 grupo	 de	
transportes	 veio	 dos	 combustíveis	 (11,23%)	 com	
destaque	 para	 a	 gasolina	 (11,26%),	 que,	
individualmente,	 contribuiu	 com	 aproximadamente	
0,60	 p.p	 do	 índice	 do	 mês.	 Ainda	 em	 relação	 aos	
combustíveis,	 vale	 destacar	 as	 altas	 do	 etanol	
(12,59%)	e	do	óleo	diesel	(9,05%).	

No	grupo	Habitação	(0,81%),	o	maior	impacto	(0,06	
p.p.)	 veio	 do	 gás	 de	 botijão	 (4,98%),	 que	 acumula	
alta	de	20,01%	nos	últimos	12	meses.	Na	sequência,	
veio	 a	 energia	 elétrica	 (0,76%),	 que	 havia	
apresentado	queda	de	0,71%	no	mês	anterior.	

O	 grupo	 referente	 a	 alimentação	 e	 bebidas	
desacelerou	 pelo	 quarto	 mês	 consecutivo.	
Contribuíram	 para	 esse	 movimento	 os	 recuos	 nos	
preços	 do	 tomate	 (-14,12%),	 da	 batata-inglesa	 (-
8,81%),	 do	 arroz	 (-2,13%)	 e	 do	 leite	 longa	 vida	 (-
2,27%).	 Por	 outro	 lado,	 as	 carnes	 (0,85%)	 seguem	
em	alta.	Os	preços	do	 grupo	Educação,	 por	 sua	 vez,	
recuaram	0,52%,	após	a	alta	de	2,48%	observada	em	
fevereiro.	 Influenciados,	 principalmente,	 pelos	
preços	dos	cursos	regulares,	que	caíram	0,79%.	

Todas	as	regiões	pesquisadas	apresentaram	alta	dos	
preços	 em	março.	 O	menor	 índice	 foi	 observado	 na	
região	 metropolitana	 do	 Recife	 (0,62%),	
principalmente	 por	 conta	 das	 quedas	 na	 energia	
elétrica	(-2,23%)	e	no	 tomate	(-21,03%).	 Já	o	maior	
resultado	ficou	com	o	município	de	Goiânia	(1,46%),	
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onde	 pesaram	 as	 altas	 de	 13,65%	 na	 gasolina	 e	
18,43%	no	etanol.	

Observando	 as	 medidas	 de	 núcleo	 de	 inflação,	 no	
acumulado	 dos	 últimos	 12	 meses,	 é	 possível	
perceber	 que	 o	 indicador	 de	 preços	 livres	 segue	
variando	 acima	 da	 meta	 estipulada	 pelo	 CMN	 (que	
em	 2021	 passou	 para	 3,75%).	 O	 indicador	 dos	
preços	 monitorados	 mostrou	 forte	 aceleração	 em	
relação	 ao	 mês	 anterior,	 influenciado,	
principalmente	pelo	aumento	dos	transportes,	como	
mencionado.	 A	 média	 dos	 núcelos	 de	 inflação,	 por	
sua	vez,	 segue	 se	aproximando	da	meta	de	 inflação,	
dentro	do	intervalo	de	tolerância.	

	
É	 relevante	 observar	 que	 a	 população-objetivo	 do	
IPCA	abrange	as	famílias	com	rendimentos	de	1	a	40	
salários-mínimos,	 no	 entanto,	 a	 inflação	 não	 é	 a	
mesma	 para	 todas	 as	 famílias,	 cada	 uma	 tem	 o	 seu	
próprio	perfil	de	consumo	de	acordo	com	a	sua	faixa	
de	renda.	Quando	observamos	o	Índice	de	Preços	ao	
Consumidor	-	Classe	1	(IPC-C1),	que	mede	a	variação	
da	 cesta	de	 consumo	de	 famílias	 com	 renda	mensal	
entre	 1	 e	 2,5	 salários-mínimos,	 percebemos	 que,	
para	 as	 famílias	 mais	 pobres,	 a	 inflação	 segue	
acelerando	acima	da	medida	pelo	IPCA.		

Entendemos	que	a	combinação	entre	desvalorização	
cambial	 e	 alta	 das	 commodities	 deve	 manter	 os	
preços	em	patamares	elevados	nos	próximos	meses,	
dada	 a	 pressão	 inflacionária	 dos	 produtos	
negociados	no	mercado	 internacional.	Além	disso,	o	
novo	 auxílio	 emergencial	 em	 torno	 de	 44	 bilhões,	
que	já	começou	a	ser	pago,	também	impõe	incerteza	
sobre	a	dinâmica	da	inflação	em	2021.	Diante	desses	
fatores,	 e	 do	 que	 já	 foi	 anunciado	 pela	 autoridade	
monetária	 na	 última	 reunião	 do	 Copom,	 esperamos	
um	 novo	 aumento	 de	 0,75	 pontos	 base	 na	 próxima	
reunião.		

	
É	preciso	considerar,	no	entanto,	que	existem	fatores	
que	pressionam	a	inflação	em	sentido	oposto.	O	hiato	
do	 produto	 elevado,	 principalmente	 por	 conta	 da	
taxa	 de	 desemprego	 em	nível	 histórico,	 associado	 a	
inflação	de	serviços,	que	ainda	se	encontra	num	nível	
muito	 inferior	 ao	 observado	 no	 período	 anterior	 à	
pandemia.	 Entendemos,	 contudo,	 que	 o	
prolongamento	 da	 política	 fiscal	 expansionista	 e	 a	
frustração	 em	 relação	 à	 continuidade	 das	 reformas,	
atuam	 no	 sentido	 inflacionário,	 cujo	 mecanismo	 de	
transmissão	 é	 via	 aumento	 no	 prêmio	 de	 risco,	 e	
devem	 continuar	 exercendo	maior	 peso	 no	 balanço	
de	risco	da	autoridade	monetária.	

	

		
IPCA	
Var.	%	
m/m	

IPCA	
Var.	%	
Acum.	
em	
12m	

Pesos	
(%)	
	

Índice	geral	 0,93	 6,1	 100	
		 Mar/21	 Mar/21	 -	

Alimentação	e	bebidas	 0,13	 13,87	 20,09	
Habitação	 0,81	 5,1	 15,60	
Artigos	de	residência	 0,69	 9,7	 3,68	
Vestuário	 0,29	 0,48	 4,51	
Transportes	 3,81	 8,58	 19,5	
Saúde	e	cuidados	pessoais	 -0,02	 1,82	 13,5	
Despesas	pessoais	 0,04	 1,2	 10,7	
Educação	 -0,52	 -1,19	 6,4	
Comunicação	 -0,07	 2,86	 5,7	

	 																																	Fonte:	IBGE	|	Elaboração:	Arazul	Research	
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