Procedimento para Cálculo da Inércia Inflacionária em 2005

Conforme anunciado nas Notas da reunião de
setembro do Copom, os instrumentos de política
monetária serão calibrados de modo a perseguir em 2005
uma inflação de 5,1%, correspondente à meta central de
4,5% fixada pelo CMN, acrescida de 0,6% a título de
acomodação parcial da inércia inflacionária herdada de
2004. Cabe, assim, uma explicação mais detalhada do
procedimento usado para o cálculo dessa inércia.
A inércia inflacionária é definida como a
parcela da inflação de 2005 que resultará, por
intermédio de mecanismos de realimentação
inflacionária, de variações de índices de preços em
2004 superiores à meta estabelecida pelo CMN para
o IPCA. A inércia se manifesta no comportamento
tanto dos preços livres quanto dos preços
administrados por contrato e monitorados (doravante
chamados simplesmente de “administrados”). Além
do próprio IPCA, que é o índice de preços que serve
de referência para as metas de inflação, o IGP-DI
desempenha papel importante na determinação da
inércia, por servir de indexador em cláusulas
contratuais de reajustes de preços. A inércia calculada
seria nula se esses dois índices apresentassem, em
cada trimestre de 2004, variação igual a 1/4 da meta
para o IPCA para esse ano. É o seguinte o
procedimento para o cálculo da inércia:
1. Contribuição do IGP-DI para os preços
administrados
(i) Calcula-se o choque do IGP-DI em cada
trimestre de 2004. Esse choque é definido
como a diferença entre o IGP-DI
realizado em cada trimestre e 1/4 da meta
de inflação para o IPCA no ano. Como
ainda não se conhecem os valores do
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IGP-DI para os meses finais de 2004,
utiliza-se no lugar dos valores realizados
a mediana das expectativas correntes para
o IGP-DI nesses meses, de acordo com
a pesquisa realizada pela Gerin do Banco
Central do Brasil.
(ii) Calcula-se a inércia do IGP-DI em cada
trimestre de 2005. Essa inércia é definida
como o impacto dos choques do IGP-DI
em 2004, calculados em (i), sobre a
variação desse mesmo índice ao longo
de 2005. Esse impacto é calculado
segundo a equação que caracteriza a
dinâmica do IGP-DI no modelo de
determinação endógena dos preços
administrados utilizado pelo Copom.
(iii)Calcula-se o impacto conjunto do choque
do IGP-DI em 2004 e de sua inércia em
2005 – os resultados de (i) e (ii) acima –
sobre os reajustes das tarifas de energia
elétrica e telefonia em cada trimestre de
2005. Esses cálculos são realizados pelo
Banco Central do Brasil, levando-se em
conta as regras de reajuste contidas nos
contratos de cada concessionária, pelo
mesmo procedimento utilizado
rotineiramente nos exercícios de projeção
de preços administrados. Em seguida,
utilizando-se o peso desses dois setores
no IPCA, calculam-se os impactos
desses reajustes sobre o IPCA de cada
trimestre de 2005. Esses impactos são
denotados por I telet e I ttel para o
trimestre t (t = 1, 2, 3, 4), nos casos da
energia elétrica e da telefonia,
respectivamente.
(iv)Calcula-se o impacto conjunto do choque
do IGP-DI em 2004 e de sua inércia em
2005 – os resultados de (i) e (ii) acima –
sobre os reajustes dos demais preços
administrados, exceto energia elétrica e
telefonia, em cada trimestre de 2005.
Supõe-se nesse cálculo que os demais
preços administrados dependam da
variação do IGP-DI no trimestre corrente
e em trimestres anteriores, de acordo
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com o modelo de determinação endógena
de preços administrados utilizado pelo
Copom. Em seguida, utilizando-se o peso
dos preços administrados, exceto energia
e telefonia, no IPCA, calcula-se o
impacto de seus reajustes sobre o IPCA
de cada trimestre de 2005. Denota-se
esse impacto por I tdpa , para o trimestre t
(t = 1, 2, 3, 4).
2. Contribuição do IPCA para os preços livres
e inércia total
As contribuições do IPCA para a inércia dos
preços livres e a inércia total são calculadas
recursivamente, trimestre por trimestre, com base na
especificação da curva de Phillips dos modelos de
projeção do Copom, em que a variação dos preços
livres em cada trimestre depende da inflação do IPCA
no trimestre imediatamente anterior.
(i) Calcula-se o choque do IPCA no último
trimestre de 2004. Esse choque é definido
como a diferença entre a variação do
IPCA no trimestre e 1/4 da meta para o
IPCA no ano. Como ainda não se conhece
o valor realizado do IPCA no último
trimestre do ano corrente, utiliza-se em seu
lugar a projeção do próprio Copom, de
acordo com o cenário de referência.
(ii) Multiplica-se o choque do IPCA no último
trimestre de 2004 pelo coeficiente de
inércia da curva de Phillips dos modelos
do Copom e pelo peso dos preços livres
no IPCA, obtendo-se assim a contribuição
dos preços livres para a inércia do IPCA
no primeiro trimestre. Denota-se essa
contribuição por I1livres .
(iii)Calcula-se a inércia total no primeiro
trimestre de 2005, denotada por I1 ,
somando-se à contribuição dos preços
livres as das tarifas de eletricidade e
telefonia e dos demais preços
administrados, calculadas anteriormente:
I1 = I1livres + I1elet + I1tel + I1dpa .
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(iv) Multiplica-se a inércia total no primeiro
trimestre de 2005, I1 , pelo coeficiente de
inércia da curva de Phillips e pelo peso dos
preços livres no IPCA, obtendo-se assim
I 2livres , a contribuição desses preços para
a inércia no segundo trimestre de 2005.
(v) Calcula-se a inércia total no segundo
trimestre
de
2005,
livres
elet
tel
dpa
.
I2 = I2 + I2 + I2 + I2
(vi)Repetem-se os procedimentos (iv) e (v)
para o terceiro e o quarto trimestres de
2005. Isto é, para t = 3 e t = 4, a
contribuição dos preços livres
I tlivres resulta da multiplicação de I t −1
pelo coeficiente de inércia da curva de
Phillips e pelo peso dos preços livres no
IPCA, e a inércia total no trimestre é dada
por I t = I tlivres + I telet + I ttel + I tdpa .
(vii)A inércia total em 2005 é calculada pela
soma das inércias nos quatro trimestres
do ano, obtidas pelo processo recursivo
acima, ou seja, I 1 + I 2 + I 3 + I 4 .
O resultado desse procedimento é uma inércia
total de 0,9 p.p. no IPCA de 2005. Dada a decisão de
acomodar 2/3 dessa inércia, acresceu-se 0,6 p.p. à
meta de 4,5% estipulada pelo CMN para 2005,
chegando-se assim ao objetivo de 5,1% anunciado
pelo Copom.
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