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Alguns choques pressionaram a inflação ao consumidor nos últimos meses. Em sua maioria, foram eventos
ligados a problemas de oferta, impactando preços de alimentos e combustíveis. Esses vetores elevaram o
IPCA do primeiro trimestre, que registrou a variação mais forte desde 2016, de 1,5%. Como a inflação brasileira
possui elevada persistência, isto é, forte influência da inflação passada sobre a futura, é possível que surja o
questionamento se esses números mais elevados – mesmo que inflados por choques temporários – não
poderiam gerar algum efeito secundário, impactando também os núcleos.

Não acreditamos que essa contaminação ocorrerá. Um exercício estatístico simples1 indica que o índice cheio
costuma antecipar a direção dos núcleos de inflação com uma defasagem entre 2 e 3 meses. Porém, desde
2005 observam-se alguns sinais falsos, quando o índice cheio sugeriu alguma aceleração dos núcleos, mas isso
não se concretizou. Destacamos o ocorrido em dois episódios recentes: i) segundo semestre de 2017 e ii)
segundo semestre de 2018.
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Gráfico 2: Núcleo por exclusão sugerido pelo índice cheio 
Variação seis meses dessazonalizada e anualizada

1 Causalidade Granger.
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Nesses dois casos, há vetores comuns tanto na origem dos choques (alimentação e combustíveis) quanto nas
condições de contorno da economia (ociosidade elevada e expectativas ancoradas). Esses vetores continuam
presentes neste momento. Nos períodos de aceleração mais contundente dos núcleos de inflação, a atividade
apresentava baixa ociosidade e as expectativas de inflação estavam desancoradas. Na tabela a seguir,
ilustramos alguns períodos de núcleos pressionados ou em aceleração e comparamos com a situação atual.
Separamos três cenários: i) núcleos iguais ou acima da meta do período, ii) núcleos +0,50 ponto acima da meta
e iii) aceleração de 1,0 ponto nos três meses seguintes. Nela pode-se observar que em momentos de
aceleração do núcleo de inflação superior a 1% em um horizonte de três meses, o hiato estava praticamente
zerado (-0,1%) e com forte desancoragem das expectativas (+0,78p.p. acima da meta), situação não existente,
hoje, na economia brasileira.

Nos três cenários selecionados, a situação das variáveis é bastante diferente do que observamos atualmente,
indicando ser menos provável a contaminação dos núcleos, mesmo com a inflação cheia elevada. Para
reforçar esse exercício, tentamos identificar medidas de núcleos que possam ser consideradas como “farol”
para os demais e como estão seu comportamento recente. Dessa forma, é possível identificar se existe algum
sinal de núcleos mais pressionados à frente. Para o exercício, selecionamos as sete métricas de núcleos2 e
utilizamos o teste de causalidade Granger como metodologia (com dois e três meses de defasagem). Os
resultados das duas defasagens se assemelham bastante.

O resultado mostrou que os núcleos que foram criados recentemente pelo BCB (EX2 e EX3) mostraram uma
melhor performance para antecipar os demais (antecipam 100% dos casos). Encontramos, contudo, alguns
pontos que valem ser destacados: i) entre essas duas métricas de núcleo, não é possível determinar quem
antecipa quem. Os testes indicam que os dois podem ser caracterizados como antecedentes um do outro. ii) O
núcleo de médias aparadas sem suavização (IPCA-MA) também pode ser definido como um antecedente dessas
duas medidas. Esses resultados tornam difícil encontrar apenas um índice “farol”. Dessa forma, selecionamos
essas três medidas como antecedentes para os demais.

Tabela 1: Mediana dos indicadores em períodos de núcleo pressionado e situação atual

Fonte: IBGE, BCB, Bradesco

Meta
IPCA

(6 Meses)

IPCA

(12 Meses)

Núcleo 

exclusão

(6 Meses)

Alim 

domicilio

(6 Meses)

Hiato

Expectativa: 

desvio meta 

(1 ano)

Núcleo igual ou acima da meta

Hoje 4.25% 2.3% 4.6% 2.5% 8.9% -2.1% -0.36

Mediana 4.50% 6.4% 6.5% 6.5% 7.1% 0.1% 0.73

Núcleo +0.50 ponto acima da meta

Hoje 4.25% 2.3% 4.6% 2.5% 8.9% -2.1% -0.36

Mediana 4.50% 6.3% 6.4% 6.6% 8.3% 0.7% 0.80

Aceleração do núcleo: +1.0 ponto nos próximos três meses

Hoje 4.25% 2.3% 4.6% 2.5% 8.9% -2.1% -0.36

Mediana 4.50% 7.6% 6.7% 7.5% 6.6% -0.1% 0.78

2 IPCA-EX0, IPCA-EX1, IPCA-DP, IPCA-MS, IPCA-MA, IPCA-EX2 e IPCA-EX3. Para mais detalhes acessar o Relatório de inflação de junho/2018. 
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Gráfico 3: Núcleos de inflação
Variação seis meses dessazonalizada e anualizada

Fonte: IBGE, Bradesco

Levando em consideração essas três medidas, observamos que todas estão desacelerando nos últimos meses.
Ou seja, considerando tanto a dinâmica dos indicadores considerados como “farol” como os principais
determinantes dos índices subjacentes de inflação – crescimento e expectativas – não observamos nenhuma
pressão para núcleos nesse curto prazo. Levando em consideração as premissas do nosso cenário base3,
projetamos alta de 3,0% dos núcleos para o final do ano (abaixo do centro da meta de inflação de 4,25%).

Para reforçar nossa visão, analisamos dois subgrupos do IPCA: alimentação dentro e fora do domicílio4.
Selecionamos esses dois grupos pois alimentação no domicílio tende a ser um importante componente dos custos
totais de alimentação fora. Ou seja, em um ambiente de ociosidade reduzida, qualquer alta de alimentos tende a
ser repassada para os preços nos restaurantes, por exemplo. Porém, em um ambiente como o atual, com o
mercado de trabalho em lenta recuperação, mesmo com uma pressão forte em alimentação, essa não tem sido
repassada para os preços finais de alimentação fora (conforme gráfico a seguir). Um caso típico em que a
ociosidade tem atuado para limitar o repasse dos choques (alimentos) para os núcleos (alimentação fora).
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3 Crescimento de 1,9% do PIB, taxa de câmbio R$/US$ 3,70 e expectativas ancoradas. 
4 O grupo alimentação fora do domicílio é onde está retratada a inflação de restaurantes e lanchonetes, por exemplo.

Gráfico 4: Alimentação no domicílio e fora do domicílio
Variação seis meses dessazonalizada e anualizada

Fonte: IBGE, Bradesco
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Dessa forma, seguimos com o cenário de que esses choques recentes vindos de alimentação e combustíveis
tendem a ter efeito secundário bastante limitado. O ano passado foi um exemplo claro disso: observamos uma
forte depreciação do câmbio (cerca de 15%) e o repasse para os preços ao consumidor ficou na faixa inferior
dos ciclos (semelhante ao observado em 2008/2009). Segundo nossas estimativas, esse repasse para os preços
livres do IPCA foi de 0,15 p.p. a cada 10% de variação do câmbio no ano passado, ante uma média histórica de
0,40 p.p..

O risco principal para esse cenário de inflação seria uma desorganização da economia. Ou seja, mesmo em
um ambiente de elevada ociosidade, poderíamos observar alguma desancoragem das expectativas. Essa
combinação poderia surgir em uma situação de não aprovação de reformas fiscais. Isso tornaria mais difícil o
endereçamento de um dos principais problemas do país, o elevado déficit público. Como consequência, a
confiança dos empresários seria comprometida, levando à postergação de projetos de investimento e em ritmo
de crescimento mais baixo. Esse quadro resultaria, potencialmente, em uma dinâmica insustentável da relação
dívida/PIB e na perda de valor da moeda brasileira (efeito do cenário macroeconômico menos favorável).

Atualmente, atribuímos probabilidade bastante reduzida para esse tipo de cenário. O debate sobre a
necessidade de correção do déficit das contas públicas brasileira nos parece mais maduro nesse momento, o
que favorece a aprovação de uma agenda de reformas positiva, com destaque para a previdência. Apesar de
uma tramitação um pouco mais lenta do que o esperado, ainda acreditamos na aprovação de uma reforma
suficiente para garantir a manutenção do teto dos gastos nos próximos anos, o que também garantiria a
estabilização da relação dívida/PIB em patamar mais confortável. Nesse cenário, enxergamos uma redução dos
riscos associados à economia brasileira, facilitando a recuperação dos investimentos e criando um ambiente de
crescimento sustentável do país no longo prazo.

Gráfico 5: Repasse da variação cambial para a inflação (IPCA)
Por ciclos de depreciação, acumulado no período

Fonte: Bradesco
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Fonte: FMI, Bradesco 
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