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 O Instituto Brasileiro de Economia (Ibre)
da Fundação Getulio Vargas (FGV) implementou o
Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de
Processamento (IPA-EP), que detalha a evolução
dos preços dos itens componentes do Índice de
Preços por Atacado (IPA) tradicional pelos diversos
estágios da cadeia produtiva. O IPA-EP reclassifica
os mesmos 462 itens integrantes do IPA em três
grupos: matérias-primas brutas, bens intermediários
e bens finais. Cada um desses segmentos é
subdividido em grupos, subgrupos e itens.
Adicionalmente, apresenta os grupos bens
intermediários e bens finais com a exclusão de
alimentos in natura e/ou combustíveis, uma vez que
o comportamento desses produtos transmite
volatilidade excessiva aos índices, dando origem aos
grupos bens intermediários ex e bens finais ex.

O propósito principal do IPA-EP é o de permitir
análises relativas  à transmissão de preços ao longo
da cadeia produtiva, bem como compreender a sua
formação até o consumidor final. Contudo, como o
próprio Instituto destaca no boletim de divulgação do
IPA-EP, a transmisão dos preços ao longo dos
segmentos produtivos não ocorre diretamente, nem
na mesma magnitude, estando os resultados do IPA-
EP sujeitos a fatores de caráter metodológico ou
econômico que influenciem esse processo.

O Ibre destaca o aspecto subjetivo da
classificação de produtos, na medida em que existem
itens que podem ser alocados em mais de um estágio
da cadeia, ressalvando-se que, nesses casos, o
critério utilizado para classificação baseou-se na
finalidade principal do produto1. No âmbito
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1/ O exemplo utilizado foi o do tomate, que pode servir diretamente como alimento ou como insumo para extratos e massas.
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econômico, é preciso considerar que aumentos de
preços tendem a ser atenuados ao longo da cadeia
produtiva, pois além dos preços das matérias-primas
serem mais voláteis pelas próprias caraterísticas de
mercado, o fator mão-de-obra tende a conferir maior
estabilidade ao preço do produto à medida que se
avança na cadeia. Ainda na perspectiva econômica,
as características do produto, a estrutura de mercado,
bem como condições conjunturais, podem também
afetar a intensidade de repasses ao longo dos

Índice de Preços por Atacado – Estágios de Processamento

%

Pesos
1/ Acumulado no ano

1999 2000 2001 2002 2003 2004
2/

IPA-EP 100,0  28,9  12,1  11,9  35,4  6,3  14,1  

   Bens finais 32,0  21,0  12,1  10,3  27,7  5,8  10,9  

      Bens de consumo 25,2  21,5  13,5  10,5  30,3  4,2  8,7  

             Alimentação 10,0  23,2  15,2  17,4  49,1  3,3  5,4  

                Alimentação in natura 4,9  26,5  27,1  12,8  71,4  -0,1  19,3  

                Alimentos processados 5,2  19,8  6,5  18,6  39,6  4,5  0,7  

             Combustíveis (gasolina, GLP e álcool hidratado) 2,6  55,8  41,7  3,8  28,2  -1,9  15,7  

             Não duráveis, exceto alimentação e combustíveis 7,4  9,0  4,2  6,4  11,7  9,1  8,5  

                Bebidas e fumo 1,4  3,8  7,3  9,2  11,9  10,2  6,8  

                Vestuário, calçados e acessórios 3,6  5,4  1,5  0,6  8,0  8,1  10,5  

                Medicamentos, artigos para residência, higiene e limpeza 2,4  17,8  5,2  9,2  14,2  9,3  8,1  

             Bens de consumo duráveis 5,2  18,3  3,8  7,9  16,5  5,0  11,8  

                Utilidades domésticas 3,4  18,3  4,0  7,4  17,1  2,3  10,3  

                Veículos e acessórios 1,8  18,4  6,5  8,9  15,3  10,4  14,6  

      Bens de investimento 6,8  19,2  6,4  9,5  17,1  13,0  20,4  

             Veículos pesados (caminhões e ônibus) 1,2  12,7  4,8  5,1  9,7  18,5  15,7  

             Máquinas e equipamentos 5,6  20,6  6,7  10,3  18,2  12,3  21,1  

   Bens intermediários 35,8  33,7  12,8  11,0  37,0  6,7  25,3  

       Materiais e componentes para manufatura 20,2  30,8  10,7  9,6  31,6  7,1  29,6  

       Materiais e componentes para construção 7,5  25,5  9,9  13,7  26,5  9,0  27,2  

       Combustíveis e lubrificantes para produção 3,9  67,7  31,1  11,4  62,9  3,4  18,5  

       Embalagens 1,6  21,7  7,8  9,4  39,6  8,4  23,4  

       Suprimentos 2,6  36,1  5,6  13,6  41,8  6,8  13,0  

   Matérias-primas brutas 32,2  31,3  10,9  15,2  42,7  6,0  1,0  

       Agropecuárias 27,5  30,5  10,7  16,1  43,7  5,1  -0,2  

       Comercializáveis (commodities ) 5,4  41,0  -1,4  17,9  89,6  -7,2  -10,3  

       Processamento industrial para fins alimentares 20,9  28,2  14,4  15,8  33,8  9,1  2,5  

       Processamento industrial para fins não alimentares 1,2  20,6  0,2  17,3  40,2  5,4  -0,7  

       Minerais (metálicos e não metálicos – Sem petróleo bruto) 4,7  35,9  12,1  3,9  29,4  18,7  16,5  

Bens finais (EX)3/ 24,6  16,1  5,2  10,9  22,3  7,9  9,3  

Bens intermediários (EX)4/ 31,9  29,6  9,9  10,9  31,7  7,6  27,1  

Fonte: FGV

1/ Pesos de janeiro de 1999.

2/ Acumulado até novembro.

3/ Exclui alimentos in natura  e combustíveis para consumo.

4/ Exclui combustíveis e lubrificantes para produção.
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segmentos produtivos. Finalmente, devem ser
considerados choques reversos, associados a
movimentos da demanda final com repercussões nas
diversas etapas da cadeia produtiva.

Apesar de esses aspectos estarem
continuamente influenciando os resultados do IPA-
EP, não inviabilizam as suas contribuições analíticas
para a compreensão do fenômeno inflacionário. Os
resultados apresentados pelo IPA-EP, para os anos
em que as séries foram divulgadas, evidenciam
características  consistentes com o que se espera no
processo de formação de preços. Assim, a defasagem
temporal entre os preços ao consumidor e os preços
percebidos nos estágios produtivos torna-se
gradualmente menor à medida que se avança na
cadeia produtiva.

Outro fator a ser mencionado refere-se à
menor volatilidade dos índices de preços ao atacado
à medida que se avança para os estágios finais da
cadeia produtiva. Como mencionado, a incorporação
de fatores ao custo de produção, sobretudo de mão-
de-obra, tende a conferir essa característica às séries,
o que pode ser observado graficamente.

Um ponto relevante da nova concepção do
IPA, considerado o sistema de metas para a inflação,
refere-se à sua contribuição para as estimativas e

IPA-EP e seus componentes
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análises do comportamento dos preços ao consumidor,
aspecto tratado a seguir.

Exercício VAR: contribuição do IPA-EP
sobre variações no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) e nos preços dos produtos
industriais do Índice de Preços ao Consumidor –
Brasil (IPC-Br) e do IPCA.

Em artigo publicado na Conjuntura Econômica
de dezembro, Barros et al. (2004)2 encontram fortes
evidências de que existe transmissão de preços ao
longo da cadeia produtiva e de que os estágios de
processamento são relevantes para a previsão do índice
de preços ao consumidor. Esses resultados foram
obtidos pela estimativa de vetor auto-regressivo com
quatro equações, uma para cada estágio de
processamento, e mais uma para o IPC-BR.

A seguir apresenta-se estudo expandindo o
trabalho de Barros et al. (2004) para investigar as
relações entre as variações nos preços agregados
nos diferentes estágios da produção do IPA-EP e as
variações do IPCA e dos subgrupos de preços
industriais do IPCA e do IPC-BR, aqui denominados
como Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo – Produção Industrial (IPCA-PI) e IPC-PI,
respectivamente.

Testes de causalidade de Granger foram
implementados para se investigar a causalidade
estatística entre variações nos preços nos diferentes
estágios do IPA-EP e variações nos índices de preços
mencionados3. A tabela a seguir apresenta os resultado
destes testes. Assim como registrado por Barros et
al. (2004), encontra-se uma causalidade biunívoca entre
as variações do IPC-PI e as variações nos preços de
matéria-prima básica (MPB) e bens intermediários (BI),
dificultando uma melhor compreensão da direção da
causalidade. No caso dos bens finais, entretanto, a
relação de causalidade de Granger está bem definida,
de bens finais (BF) para as variações no IPC-PI. A
mesma avaliação feita para o IPCA e o IPCA-PI
identifica uma causalidade bem delineada das

2/ Rebecca W.S. Barros, André F. Braz e Vagner Ardeo (2004). “Os estágios de produção ajudam na previsão dos Índices de Preços ao

Consumidor?” – Revista de Conjuntura Econômica, nº 12, volume 58, dezembro/2004.

3/ Utilizou-se o critério SIC para definir o número de defasagens tanto nos testes de causalidade de Granger, como nos VARs. O número de

defasagens com menor SIC foi 1.
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variações dos preços nos estágios de produção para
as variações nesses índices. A causalidade
bidirecional entre IPCA e IPCA-PI e matérias primas
brutas, registrada na tabela abaixo, desaparece
quando o teste de causalidade é controlado para
variações nos outros estágios de produção e variações
no câmbio, o que não ocorre no caso do IPC-PI.

Seguindo o trabalho mencionado, utilizou-se
o método de Vetores Autoregressivos (VARs) para
se investigar a relação dinâmica entre as variações
nos preços nos diferentes estágios de produção e as
variações no IPCA, no IPCA-PI e no IPC-PI. Esses
VARs consistiram em sistemas de quatro equações
contendo variações nos preços dos três diversos
estágios de produção do IPA-EP e dos índices de
preços como variáveis dependentes e defasagens
destas mesmas variáveis como variáveis explicativas.
A tabela abaixo apresenta as equações dos VARs,
tendo como variável dependente as variações nos
índices de preços analisados (incluiu-se também a
equação para o IPC-BR para comparação). As
estatísticas R2 ajustadas mostram que os estágios
de produção são mais relevantes para explicar
variações nos preços industriais dos índices. Na
mesma direção, a magnitude dos parâmetros indica

Tabela com teste de causalidade de Granger

Probabilidade Causa Probabilidade Causa Probabilidade Causa

MPB   =>  IPC 3.5x10-5
sim 0,0001 sim 5.4x10-5

sim

IPC    =>  MPB 0,0053 sim 0,0396 sim 0,0181 sim

BI      =>  IPC 0,0001 sim 0,0009 sim 1.6x10-5
sim

IPC    =>  BI 0,0344 sim 0,2987 não 0,1279 não

BF     =>  IPC 1.2x10-5
sim 0,0001 sim 2.8x10-5

sim

IPC    =>  BF 0,4770 não 0,6203 não 0,4928 não

IPC BR PI IPCA IPCA PI

Equações do VAR referentes ao IPCA

Coef. T-Stat Coef. T-Stat Coef. T-Stat Coef. T-Stat

MPB 0,048512 [ 1.77799] 0,071699 [ 1.67768] 0,041333 [ 1.28584] 0,110622 [ 2.89479]

BI 0,037276 [ 0.63730] 0,176915 [ 1.89840] -0,041452 [-0.59982] 0,123513 [ 1.71201]

BF 0,109339 [ 1.14720] 0,121907 [ 0.84032] 0,257642 [ 2.35387] 0,152183 [ 1.29757]

IPC(A) 0,300134 [ 2.60186] 0,264841 [ 2.36607] 0,115336 [ 0.93796] 0,306242 [ 2.95191]

C 0,031121 [ 3.14462] 0,009432 [ 0.70307] 0,042839 [ 3.78446] 0,002022 [ 0.18004]

 R2 ajustado 0,466938 0,53404 0,334213 0,749262

IPC-BR PIIPCA IPCA PI IPC-BR
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que variações nos preços em cada um dos estágios
afetam mais intensamente os preços industriais. No
entanto, percebe-se que a significância estatística dos
bens intermediários se reduz quando a variável
dependente representa preços industriais.

A tabela ao lado apresenta a análise da
decomposição da variância após doze meses. Essas
informações indicam que choques nos preços das
matérias-primas brutas, dos bens intermediários e dos
bens finais representam aproximadamente 30%, 13%
e 7%, respectivamente, dos erros na previsão do
IPCA, 30%, 20% e 2.5% dos erros na previsão do
IPCA-PI e 38%, 33% e 4% dos erros na previsão
do IPC-PI.

A análise das funções resposta a impulso
indica que um choque positivo nos preços das matérias
primas terá impacto positivo e estatisticamente
significante sobre o IPCA, o IPCA-PI e o IPC-PI
por um período de cinco meses. Por outro lado, um
choque nos bens intermediários terá efeito sobre o
IPCA por três meses e por quatro nos preços
industriais (tanto do IPCA quanto do IPC-BR). A
variação nos preços de bens finais terá impacto
positivo apenas sobre o IPCA. Os gráficos abaixo
apresentam as funções resposta a impulso do IPCA
a choques nos preços das matérias primas, dos bens
intermediários e dos bens finais.

Decomposição das variâncias nos índices de preços após

12 meses

MPB BI BF Índice Preço

IPCA 30,22 13,11 7,04 49,63

IPCA PI 30,61 19,88 2,51 46,99

IPC BR PI 37,62 22,33 3,66 36,38

Conclui-se, assim, que variações nos preços
nos diversos estágios de produção registrados pelo
IPA-EP ajudam a prever variações tanto no IPCA
quanto no IPCA-PI e no IPC-PI, sendo essa ajuda
mais precisa no caso dos preços industriais.

Gráficos de função resposta a impulso do IPCA
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