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A prévia do IPCA em setembro de 2020 

registrou alta de 0,45%, 0,22 ponto percentual 

acima da taxa registrada em agosto. 

 

Comentário Arazul Capital: A prévia do IPCA 
em setembro acelerou, variando acima da 
mediana das expectativas do mercado tanto no 
mês quanto no acumulado, sinalizando que a 
forte desvalorização cambial começa a impactar 
os preços, principalmente os dos alimentos. É 
preciso considerar, no entanto, que fatores 
associados ao forte desemprego e possível fim 
dos auxílios emergenciais mantém as 
expectativas de inflação abaixo da meta para 
esse e para o próximo ano. Este cenário orientou 
a decisão do comitê de política monetária a 
manter a taxa de juros em patamar estimulativo.  

 

A prévia do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA-15) registrou alta de 0,45% em setembro, 

o maior resultado para um mês de setembro desde 2012 

(0,48%). Nos últimos 12 meses a variação acumulada foi 

de 2,65%, resultado acima dos 2,28% registrados nos 12 

meses imediatamente anteriores. No ano de 2020, o 

IPCA-15 acumula alta de 1,35%. 

 

Em relação ao mês anterior, dos nove grupos de 

produtos e serviços pesquisados, seis apresentaram 

alta em setembro. O grupo alimentação e bebidas 

registrou a maior variação (1,48%) e o maior impacto 

(0,30 p.p.) no índice, acelerando em relação ao 

resultado de agosto (0,34%). O segundo maior 

impacto foi observado no grupo de transportes, com 

alta de 0,83% e contribuição de 0,16 p.p. no índice 

geral. Destaca-se ainda os artigos de residência 

(0,79%) que, no entanto, desacelerou em relação mês 

anterior (0,88%). Entre os impactos negativos destaca-

se saúde e cuidados pessoais, variando -0,69%. Os 

demais grupos ficaram entre a queda de 0,27% em 

vestuário e a alta de 0,34% em habitação.  

 

A principal influência de alta no grupo alimentação e 

bebidas veio do consumo no domicílio, que registrou 

alta de 1,96% em setembro. A maior contribuição 

(0,09 p.p.) veio das carnes, ao passo que a maior 

variação veio do tomate (22,53%), vale destaque ainda 

para outros produtos que aumentaram 

significativamente: óleo de soja (20,33%), o arroz 

(9,96%) e o leite longa vida (5,59%). Por outro lado, 

outros produtos variaram negativamente, com 

destaque para a cebola (-19,09%), o alho (-11,90%) e a 

batata-inglesa (-8,20%).  

O aumento no grupo dos transportes foi influenciado 

principalmente pela gasolina (3,19%). Outras 

contribuições para a alta dos combustíveis vieram do 

óleo diesel (2,93%) e o etanol (1,98%), ao passo que o 

gás veicular registrou queda de 2,58%. As passagens 

aéreas, por seu turno, apresentaram alta de 6,11%, 

após quatro meses consecutivos de quedas. A alta nos 

artigos de residência (0,79%) segue influenciada pelas 
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altas nos itens TV, som e informática (2,04%) e 

eletrodomésticos e equipamentos (0,66%).  

O grupo saúde e cuidados pessoais registrou a maior 

contribuição negativa (-0,09 p.p.) e o maior resultado 

negativo (-0,69%) em setembro de 2020, 

principalmente em função da queda no ítem plano de 

saúde (-2,31%). Vale destacar que a Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS) decidiu suspender a 

aplicação de reajustes aos contratos de planos de 

saúde para todos os tipos de plano até o fim de 2020. 

Em relação aos índices regionais, todas as regiões 

pesquisadas apresentaram variação positiva em 

setembro. O maior resultado do índice foi observado 

em Goiânia (1,10%), muito em função do aumento dos 

preços da gasolina (8,19%) e do arroz (32,75%). A 

menor variação, por seu turno, foi observada na região 

metropolitana de Salvador (0,18%), muito influenciado 

pela queda dos preços da gasolina (-2,66%), única 

região que registrou queda no preço desse ítem. 

A variação de 0,45% em setembro em relação ao mês 

imediatamente anterior e de 2,65% no acumulado dos 

últimos 12 meses do IPCA-15 veio acima do esperado 

pelo mercado (0,39% e 2,59% respectivamente). Esse 

movimento autista puxado pelo grupo de alimentação 

já era esperado dado diversos fatores: a 

desvalorização cambial, que pressiona o preço do 

setor atacadista que, por sua vez, repassa para o 

consumidor final. E, ao mesmo tempo, deixa nossos 

produtos mais competitivos externamente, 

impulsionando as exportações, dominuindo o 

abastecimento do mercado interno. Associado a isto 

está um movimento de mudança na composição da 

demanda em função da crise atual, que tem 

pressionado o preço dos alimentos no domicílio.  

No entanto, o Banco Central tem observado que esses 

movimentos não devem contaminar muito as 

expectativas de inflação num horizonte relevante para 

a política monetária,  pois os impactos da depreciação 

do real e da alta dos preços dos alimentos tendem a 

ser compensados, ao menos parcialmente, pela 

deflação de alguns serviços, que é muito mais 

persistente no médio prazo.  
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Índice geral 0,23 0,90 0,45 1,35 100 

  ago/20 ago/20 Set/20 Set/20 - 

Alimentação e bebidas 0,34 5,78 1,48 7,35 20,09 

Habitação 0,57 0,49 0,34 0,83 15,60 

Artigos de residência 0,88 0,23 0,79 1,03 3,68 

Vestuário -0,63 -2,80 -0,27 -3,06 4,51 

Transportes 0,75 -3,17 0,83 -2,37 19,5 

Saúde e cuidados pessoais 0,62 1,47 -0,69 0,76 13,5 

Despesas pessoais 0,03 0,19 0,09 0,28 10,7 

Educação -3,27 1,02 -0,11 0,90 6,4 

Comunicação 0,86 2,29 0,15 2,44 5,7 

                                 Fonte: IBGE | Elaboração: Arazul Research 
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2020 

Índice geral 0,23 0,90 0,45 1,35 

  ago/20 ago/20 set/20 set/20 

Goiânia (GO) 0.15 -0.35 1.1 0.75 

Brasília (DF) 0.08 0.12 0.7 0.83 

Belém (PA) 0.15 0.67 0.38 1.05 

Fortaleza (CE) 0.11 1.84 0.57 2.42 

Recife (PE) 0.28 2.04 0.5 2.56 

Salvador (BA) 0.23 1.65 0.18 1.83 

Belo Horizonte (MG) 0.37 1 0.42 1.42 

Rio de Janeiro (RJ) 0.2 1.04 0.19 1.24 

São Paulo (SP) 0.25 1.03 0.44 1.48 

Curitiba (PR) 0.17 0.14 0.52 0.66 

                                 Fonte: IBGE | Elaboração: Arazul Research 


