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A inflação tem se mantido persistentemente baixa principalmente nos países desenvolvidos e, nos
emergentes, há uma convergência para patamares mais baixos do que os observados historicamente.
Segundo o FMI, 41 países atualmente seguem o sistema de metas de inflação. Se considerarmos EUA (que têm
múltiplos objetivos) e a Área do Euro, esse número chega a 43. Desses 43, a inflação está abaixo da meta em
28. Esse comportamento tem se dado entre os preços de serviços e de bens, aumentando o desafio da
condução da política monetária para muitos bancos centrais.

À medida que a inflação desacelerou mais do que o esperado na última década na grande maioria dos países,
vimos surgir diversas teses buscando a razão dessa baixa inflação. Em geral, elas centram-se no debate da
curva de Phillips, proposta em 1958, que caracteriza a relação inversa entre atividade (taxa de desemprego) e
inflação¹. De forma simplificada, ao longo dos últimos anos, essa curva foi ficando mais horizontal, ou seja,
mesmo com vários países em situação de pleno emprego, isso não se traduziu em pressões inflacionárias.
Mesmo considerando o aumento da produtividade, a relação entre emprego e salário tem majoritariamente se
verificado, com salários se elevando em resposta ao menor desemprego, mas a relação entre salário e inflação
tem sido mais frágil.

Essa menor transmissão da atividade para a inflação tem sido bastante evidente nos EUA desde a crise de
2008. A taxa de desemprego caiu de 10% no auge da crise financeira mundial para os atuais 3,5% e o núcleo de
inflação ao consumidor passou de 0,6% para 2,3% ao ano, quando o sugerido pela relação histórica entre as
variáveis seria inflação mais próximo de 3,5%. Essa menor sensibilidade da inflação à retomada da atividade fez
com que o banco central do país mantivesse suas condições monetárias expansionistas por mais tempo, o que,
por sua vez, acaba influenciando a política monetária dos demais países.

Contudo, esse fenômeno de menor transmissão da atividade para a inflação não tem se restringido à
economia norte-americana. Uma amostra considerável de países tem apresentado comportamento
semelhante, conforme evidenciado pelas estimativas das curvas de Phillips das principais economias do mundo.
Em nossas simulações para uma amostra de 38 países, o parâmetro que mede a sensibilidade da inflação em
relação à atividade mudou significativamente quando comparamos os períodos pré e pós crise financeira,
mesmo quando a estimativa da curva de Phillips leva em conta controles como preços de commodities em
moeda doméstica e expectativas de inflação, tanto para o índice cheio como para os núcleos.

Nos gráficos 1 e 2, a seguir, observamos que a menor sensibilidade da inflação a alterações no hiato da taxa de
desemprego ocorreu tanto para as economias desenvolvidas quanto para emergentes. Porém, em alguns países
como Grécia, México e Colômbia, a mudança do parâmetro foi menos intensa.

1 Com o passar do tempo, a tradicional relação proposta por Phillips sofreu atualizações, incorporando outras variáveis econômicas – como as
expectativas – além de tratamento à não linearidade dos parâmetros, versões modificadas da relação e possíveis mudança de regime.



Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
2

Gráfico 1: Sensibilidade da inflação ao hiato da taxa de desemprego (países desenvolvidos)

Um fato comum aos modelos simulados foi o aumento do sensibilidade da inflação às expectativas de
preços. A elasticidade às expectativas ganhou relevância em 23 economias, tanto desenvolvidas como
emergentes, e pode explicar parte da menor sensibilidade dos preços ao desemprego. Com a queda das
expectativas e ancoragem da inflação no mundo nos últimos anos, a formação de preços parece estar se
dando de maneira mais forward-looking do que pela dinâmica corrente do mercado de trabalho.

Fonte: Bloomberg, Bradesco
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Gráfico 2: Sensibilidade da inflação ao hiato da taxa de desemprego (países emergentes)

Fonte: Bloomberg, Bradesco
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Gráfico 3: Sensibilidade da inflação às expectativas de preços

Fonte: Bloomberg, Bradesco
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As razões para essa mudança de comportamento da inflação parecem mais estruturais do que
conjunturais. Isso ajuda a entender o comportamento principalmente dos países desenvolvidos. E, para os
emergentes, de maneira geral, o componente conjuntural continua importante, mas as razões estruturais
seguram a inflação em patamares mais baixos.

A literatura tem avançado em diversas frentes de pesquisa para explicar esse fenômeno. A primeira delas
indica que a intensidade e extensão da crise mundial acabou por conter os salários em conjunto com
reformas trabalhistas que avançaram em diversos países, tornando os contratos mais flexíveis.

Outro ponto muito relevante é o aumento considerável da contribuição das expectativas na formação dos
preços, como capturado em nosso exercício. O poder explicativo da inércia para a inflação foi caindo, ao
mesmo tempo em que o poder explicativo das expectativas subiu. Atribui-se à credibilidade dos bancos
centrais, garantida em grande medida pelos regimes de metas de inflação, a maior explicação para a
ancoragem a inflação em patamares mais baixos, tanto nos países desenvolvidos como também nos
emergentes.

Há um outro componente, difícil de capturar através de uma variável nos nossos exercícios, que são as
mudanças tecnológicas, incluindo as plataformas de comercialização, os mecanismos de busca de preço,
que acabam por comprimir preços e/ou dificultar o repasse de preços. Esse fator influencia especialmente
preços de bens finais. Sobre esses, há que se reconhecer a contribuição da abertura comercial e globalização
de diversas cadeias de produção, que puxaram preços para baixo.

Por fim, o envelhecimento populacional, especialmente nos países desenvolvidos, tem suscitado debates
relacionados ao aumento da taxa de poupança. Isso acaba exercendo uma pressão baixista sobre o
consumo e os preços e, consequentemente, para a taxa estrutural de juros.

No caso do Brasil, os resultados mostram que a relação esperada pela curva de Phillips entre atividade e
inflação voltou a se verificar nos últimos anos. Ou seja, a baixa inflação que observamos hoje reflete a
desaceleração da economia, que acabou levando a um aumento do hiato do PIB, refletido em taxas de
desemprego ainda elevadas. Ainda assim, há de se reconhecer importantes fatores estruturais que avançam
em paralelo aos efeitos da conjuntura econômica. A aprovação de uma extensa agenda de reformas – tanto
macroeconômica quanto microeconômica – como uma política monetária mais crível (impactando
especialmente as expectativas de inflação, bastante ancoradas) têm exercido um papel fundamental. Entre
essas medidas citadas, algumas delas merecem destaque, como o teto de gastos, a reforma trabalhista, a
TLP, agenda BC+ e BC#, além de, mais recentemente, a reforma da Previdência. Esse avanço no arcabouço
de política econômica se traduziu inclusive em aumento da potência da política monetária e abriu espaço
para revisão da meta de inflação brasileira nos últimos anos, que saiu de 4,5% em 2018 para 3,5% em 2022,
aproximando-se da média das economias emergentes.

A contribuição para a desaceleração da inflação brasileira nos últimos anos foi espalhada entre os grupos.
A variação mediana do IPCA passou de 6,0% no período de 2001 a 2016 para 3,1% de 2017 a 2019.
Praticamente metade da contribuição para essa redução está relacionada com os núcleos de inflação (33%
em serviços e 14% em bens industriais), seguida por preços administrados (41%) e alimentação (12%). Esse
movimento é bem similar ao que está acontecendo em outras economias e indica que o observado
recentemente não é algo temporário (como por exemplo um choque de alimentos e/ou petróleo), mas sim
uma mudança mais estrutural.
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Isso nos dá confiança para um cenário prospectivo mais construtivo, pensando no cenário de inflação. A
continuidade de implementação de uma agenda de reformas em conjunto com a manutenção de uma
política monetária crível são vetores fundamentais para manter ancorada as expectativas de inflação de
médio prazo e, com isso, garantir uma dinâmica dos núcleos de inflação no Brasil mais alinhada com o
observado em outras economias no mundo.
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