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A prévia da inflação desacelerou, ainda assim, 
é o maior resultado para um mês de fevereiro 
desde 2017. 

 

Comentário Arazul Capital: A prévia do IPCA 
em fevereiro apresentou alta de 0,48%, 0,30 
ponto percentual abaixo da taxa registrada em 
janeiro. O maior impacto individual veio da 
gasolina (3,52%). A maior variação veio do 
grupo educação (2,39%), em função dos 
reajustes habitualmente praticados no início do 
ano letivo. Por outro lado, a mudança na 
bandeira tarifária, contribuiu para a queda no 
preço da energia elétrica (-4,24%), o que 
repercutiu na desaceleração do índice. 
Entendemos que, no curto prazo, fatores de 
oferta e ruídos políticos seguem indicando 
elevação dos preços. Por outro lado, a inflação 
dos serviços caminha em sentido contrário, em 
função dos efeitos da pandemia sobre a 
atividade. 

 

A prévia do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA-15) registrou alta de 0,48% em fevereiro, 

0,30 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa registrada em 

janeiro (0,78%). Com esse resultado, o indicador acumula 

alta de 4,57% nos últimos 12 meses. 

 

Em relação ao mês anterior, dos nove grupos de produtos 

e serviços pesquisados, seis apresentaram alta em 

fevereiro. O maior impacto (0,22 p.p.) veio dos 

transportes (1,11%), que aceleraram em relação ao 

resultado de janeiro. A maior variação veio do grupo 

educação (2,39%). O grupo alimentação e bebidas, por seu 

turno, desacelerou em fevereiro (0,56%). E o maior 

impacto negativo veio do grupo habitação (-0,74%). 

 

A aceleração nos preços dos transportes (1,11%) foi 

influenciada pela alta nos preços dos combustíveis, 

principalmente a gasolina (3,52%), que exerceu o maior 

impacto individual no índice. Também foram verificadas 

altas nos preços do óleo diesel (2,89%), do etanol (2,36%) 

e do gás veicular (0,61%). No lado das quedas, os 

destaques foram os transportes por aplicativo (-9,16%) e 

as passagens aéreas (-2,54%).  

A maior variação veio do grupo educação (2,39%), em 

função dos reajustes habitualmente praticados no início 

do ano letivo e da retirada de descontos praticados ao 

longo de 2020. O grupo alimentação e bebidas, por seu 

turno, desacelerou em fevereiro (0,56%), influenciado 

pelos alimentos para consumo no domicílio, que passaram 

de 1,73% em janeiro para 0,56% em fevereiro, graças à 
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queda nos preços da batata-inglesa (-5,44%), do leite 

longa vida (-1,79%), do óleo de soja (-1,73%) e do arroz (-

0,96%). 

O maior impacto negativo no índice veio do grupo 

habitação (-0,74%), especialmente por conta da queda na 

energia elétrica (-4,24%). 

 

Em relação aos índices regionais, exceto Goiânia, todas as 

regiões pesquisadas apresentaram alta. O maior resultado 

foi observado na região metropolitana de Fortaleza 

(0,95%), especialmente em função das altas nos cursos 

regulares (8,86%). Na capital goiana, a variação negativa 

do índice foi impactada principalmente pela queda na 

energia elétrica (-4,88%).  

Entendemos que, no curto prazo, existem fatores que 

pressionam a inflação em sentidos opostos. Alguns 

seguem indicando que o nível de preços deve se manter 

elevado. O principal deles, o qual temos chamado 

atenção, é o forte descolamento entre os índices que são 

mais influenciados pelo câmbio, como o IGP-M e o IGP-DI, 

e o IPCA. Parte desse movimento é explicado pela 

desvalorização cambial, que aumenta o preço dos 

produtos e provoca desabastecimento, dado o aumento 

das exportações. De fato, o Índice Geral de Preços - 

Mercado (IGP-M) subiu 2,58% em janeiro, e, com mais 

esse resultado, a taxa em 12 meses acumula alta de 

25,71%. 

Além disso, a indústria tem registrado um forte 

desabastecimento de insumos e matérias primas, o que 

tem sido um dos principais problemas relatados pelos 

empresários. Todos esses fatores influenciam no repasse 

dos preços do setor atacadista para o consumidor.  

 

Do lado da demanda, no entanto, a piora do quadro 

sanitário no país, associado ao fim do auxílio emergencial 

em dezembro e a elevada taxa de desemprego, fez a 

inflação de serviços desacelerar. E, haja vista que inflação 

de serviços é mais persistente, atuaria no sentido de 

pressionar o nível de preços para baixo. Considerando os 

fatores mencionados, revisamos nossa projeção de 

inflação em 2021 para 4,25%.  

  

IPCA-15 

(% ) 

m/m 

IPCA-15 (%) 

Acum. em 12 

meses 

Pesos 

(%) 

 

Índice geral 0.48 4.57 100 

  Fev/21 Fev/21 - 

Alimentação e bebidas 0.56 14.77 20,09 

Habitação -0.74 3.89 15,60 

Artigos de residência 1.01 7.05 3,68 

Vestuário 0 -0.19 4,51 

Transportes 1.11 1.48 19,5 

Saúde e cuidados pessoais 0.46 2.19 13,5 

Despesas pessoais 0.15 0.74 10,7 

Educação 2.39 -0.07 6,4 

Comunicação -0.09 3.08 5,7 

                                 Fonte: IBGE | Elaboração: Arazul Research 

  
IPCA-15 ( %) 

m/m 

IPCA-15 (%) 

Acum. em 12 

meses 

Índice geral 0.48 4.57 

  Fev/21 Fev/21 

Goiânia (GO) -0.03 4.08 

Brasília (DF) 0.62 3.55 

Belém (PA) 0.64 4.43 

Fortaleza (CE) 0.95 6.4 

Recife (PE) 0.31 5.94 

Salvador (BA) 0.67 4.21 

Belo Horizonte (MG) 0.51 5.25 

Rio de Janeiro (RJ) 0.3 4.72 

São Paulo (SP) 0.44 4.19 

Curitiba (PR) 0.71 4.68 

Porto Alegre (RS) 0.39 4.5 

Fonte: IBGE | Elaboração: Arazul Research 


