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6Perspectivas para a inflação

Este capítulo do “Relatório de Infl ação” apresenta a 
avaliação feita pelo Comitê de Política Monetária (Copom) 
sobre o comportamento da economia brasileira e do cenário 
internacional desde a divulgação do último Relatório, em 
setembro de 2008, assim como a análise da perspectiva para 
a infl ação até o quarto trimestre de 2010 e para o crescimento 
do PIB até o fi nal de 2009. As projeções para a infl ação 
são apresentadas em dois cenários principais. O primeiro, 
denominado cenário de referência, supõe que a taxa Selic 
será mantida inalterada durante o horizonte de previsão, em 
13,75% a.a., valor decidido pelo Copom em sua última reunião, 
em 9 e 10 de dezembro, e que a taxa de câmbio permanecerá 
em R$2,40/US$. O segundo cenário, denominado cenário de 
mercado, utiliza as trajetórias para a taxa Selic e para a taxa 
de câmbio que constam da pesquisa realizada pela Gerin do 
Banco Central do Brasil junto a analistas do setor privado. 
Deve-se observar que as previsões aqui divulgadas utilizam 
o conjunto de informações disponível até a data de corte de 
12 de dezembro de 2008. Ressalta-se que esses cenários 
servem apenas para balizar as decisões de política monetária, 
e suas hipóteses não constituem previsões do Copom sobre o 
comportamento futuro das taxas de juros e de câmbio, nem 
devem ser vistas como tal.

As previsões de infl ação e de crescimento do PIB 
divulgadas neste Relatório não são pontuais. Elas explicitam 
intervalos de probabilidade que ressaltam o grau de 
incerteza presente na data de corte. As previsões de infl ação 
dependem não apenas das hipóteses sobre as taxas de juros 
e de câmbio, mas também de um conjunto de hipóteses 
sobre o comportamento de variáveis exógenas. O conjunto 
de hipóteses considerado mais provável pelo Copom é 
utilizado para construir os cenários a que o Comitê atribui 
mais peso na tomada de decisão sobre a taxa de juros. Ao 
expor as hipóteses, o Copom procura dar mais transparência 
às decisões de política monetária, contribuindo para sua 
efi cácia no controle da infl ação, que é seu objetivo precípuo.
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6.1  Determinantes da inflação

A infl ação acumulada em doze meses ultrapassou 
o centro da meta em janeiro, cresceu monotonicamente até 
julho e tem se mantido relativamente estável desde então, 
mesmo após redução importante dos preços de matérias-
-primas. De fato, a infl ação em doze meses situou-se em 
6,39% em novembro (4,19% em novembro de 2007), ante 
6,37% em julho. Por sua vez, no acumulado do ano até 
novembro, a infl ação medida pelo IPCA atingiu 5,61%, ante 
3,69% registrados no mesmo período de 2007, incremento de 
quase dois pontos percentuais. Os preços administrados se 
elevaram 2,97% até novembro, e os preços livres registraram 
elevação bem superior, 6,75%. Dessa forma, a exemplo 
do que ocorreu em 2007, quando, pela primeira vez desde 
a implementação do regime de metas para a infl ação, em 
1999, os preços administrados subiram menos que os livres, 
esse fenômeno se repetirá em 2008. Devem-se destacar, 
entre o conjunto dos preços livres, as variações bastante 
similares entre os preços dos bens comercializáveis e dos 
não comercializáveis. Enquanto os primeiros acumularam 
variação de 6,80% até novembro, os últimos se elevaram 
em 6,70%. 

São vários os fatores que infl uenciaram a dinâmica 
das taxas de infl ação neste ano. A presença de descompasso 
evidente entre as taxas de crescimento da demanda e da oferta 
agregada contribuiu de forma importante, especialmente 
até o terceiro trimestre, para as pressões infl acionárias. A 
forte alta do preço do petróleo e de outras commodities no 
primeiro semestre pressionou os índices de preços. Note-se, 
todavia, que nos últimos meses os preços das commodities 
se acomodaram, essencialmente em decorrência da crise 
fi nanceira mundial e do impacto sobre as perspectivas 
para a atividade econômica global. O preço do barril do 
petróleo, após atingir recordes históricos, aproxima-se dos 
US$40, embora sua trajetória permaneça envolta de grande 
incerteza. Adicionalmente, citem-se os efeitos defasados 
das ações de política monetária implementadas neste ano. 
Por outro lado, a forte depreciação do real representa fator 
de risco para a trajetória da infl ação em curto prazo. A 
aceleração dos índices de preços no atacado registrada 
em 2008, além de fator de risco para a infl ação dos preços 
livres, provavelmente se traduzirá em aumentos maiores de 
preços administrados por contrato e monitorados em 2009. 
O efeito líquido de todos esses fatores citados, assim como 
sua dinâmica, são de difícil mensuração, de modo que a 
incerteza em relação à trajetória da infl ação ao consumidor 
nos próximos trimestres aumentou substancialmente desde 
a divulgação do último “Relatório de Infl ação”.
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O PIB a preços de mercado cresceu 6,8% no terceiro 
trimestre de 2008 em relação ao do mesmo trimestre do ano 
passado e, segundo dados dessazonalizados pelo IBGE, 1,8% 
em relação ao do segundo trimestre deste ano. Sob a ótica 
da produção, foi destaque o crescimento do setor industrial, 
7,1% na comparação com igual período do ano anterior, 
e o setor agropecuário e o de serviços cresceram 6,4% e 
5,9%, respectivamente. Quanto à demanda, o destaque foi 
o crescimento da FBCF, 19,7% ante o mesmo trimestre do 
ano anterior – maior expansão da nova série, iniciada em 
1996 –, seguida pelo consumo das famílias e do governo, 
que cresceram 7,3% e 6,4%, respectivamente. A exemplo do 
que ocorre desde o primeiro trimestre de 2006, o crescimento 
foi ditado exclusivamente pelo mercado interno. De fato, 
neste ano, até o terceiro trimestre, a demanda doméstica 
contribuiu com 8,9 p.p. para a expansão de 6,4% do PIB, e 
o setor externo contribuiu com -2,5 p.p. O Copom considera 
que, mesmo com a deterioração substancial da perspectiva 
de crescimento da economia global desde a publicação 
do último “Relatório de Infl ação”, a demanda doméstica 
continuará a sustentar a atividade econômica em 2009, ainda 
que se espere arrefecimento no seu ritmo de crescimento, 
particularmente em curto prazo.

Em momento em que a atividade econômica 
global arrefece com mais intensidade do que a esperada até 
poucos meses atrás – assim como pioram a perspectiva de 
crescimento para o próximo ano –, o dinamismo da demanda 
doméstica, em especial do consumo privado, deverá ser 
fator-chave para mitigar os efeitos da crise mundial sobre 
o ritmo de atividade no país nos próximos trimestres. De 
fato, nos primeiros nove meses de 2008, o consumo das 
famílias aumentou 6,5% em relação ao do mesmo período 
do ano passado. Esse desempenho robusto também pode 
ser visto, e antecipado, por intermédio de dados referentes 
ao comércio varejista. As vendas no comércio varejista 
ampliado registraram aumento de 4% em setembro em 
relação ao mês anterior, na série com ajuste sazonal, após 
terem recuado 1,3% em agosto, mês em que se interrompe 
seqüência de sete altas consecutivas. A expansão dessas 
vendas alcançou 13,8% no ano, até setembro, e 13,7% em 
doze meses. No acumulado do ano, destaque-se o forte 
crescimento nos segmentos veículos, motos, partes e peças 
(20,7%) e móveis e eletrodomésticos (18,3%). O segmento 
hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 
registrou expansão de apenas 5,5% no período. A persistir 
o desenvolvimento recente, notadamente no que se refere à 
piora do mercado de crédito, o Comitê avalia que o comércio 
varejista deverá sofrer algum ajuste, ao menos neste e no 
próximo trimestre. 
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O crescimento da atividade econômica vinha 
produzindo melhoras consistentes no mercado de trabalho. 
Em outubro, de acordo com a PME, a população ocupada 
aumentou 4,0% em comparação ao mesmo mês do ano 
passado, e 3,8% em doze meses, o décimo terceiro aumento 
consecutivo nessa métrica. O rendimento médio nominal da 
população ocupada teve elevação de 12,0% em outubro em 
relação ao mesmo mês de 2007. Por sua vez, o rendimento 
médio real habitualmente recebido aumentou 4,5% em 
relação ao de outubro de 2007, com crescimento da massa 
salarial real de 8,6% na mesma base de comparação. O 
nível de emprego na indústria de transformação registrou, 
no ano até outubro, expansão de 4,3% em relação a mesmo 
período de 2007, segundo dados da CNI. No que se refere 
à evolução do emprego formal celetista, dados divulgados 
pelo MTE indicam que houve desaceleração substancial em 
outubro, quando houve criação líquida de 61,4 mil postos 
de trabalho, e aumento de 0,2% em relação a setembro, 
mês em que 282 mil postos foram criados. Embora outubro 
seja sazonalmente desfavorável (em razão da entressafra 
agrícola), a desaceleração foi mais intensa do que se 
antecipava e talvez refl ita efeitos iniciais da crise fi nanceira 
mundial. Não obstante, a criação de empregos formais bate 
recorde em 2008, ao superar o patamar dos 2 milhões de 
empregos até outubro, valor bem superior àquele verifi cado 
em 2007 (1,8 milhão). Em termos percentuais, a expansão 
do emprego formal em doze meses até outubro foi liderada 
pela construção civil (17,1%), seguida pelo comércio (6,8%), 
pela indústria de transformação (6,1%) e pelo setor de 
serviços (5,9%). A despeito da incerteza sobre a magnitude 
dos efeitos da crise fi nanceira internacional sobre a geração 
de empregos e as negociações salariais, o Copom avalia que 
a expansão do mercado de trabalho e, por conseguinte, da 
massa salarial continuarão sendo elementos de sustentação 
da demanda agregada.

A disponibilidade de crédito para as famílias, 
favorecida pela estabilidade macroeconômica e por avanços 
institucionais, vinha sendo outro importante elemento 
de propulsão do consumo privado, mas condições de 
fi nanciamento mais restritivas têm sido observadas desde o 
último “Relatório de Infl ação”. Em doze meses até outubro, o 
crédito do sistema fi nanceiro (com recursos livres) às pessoas 
físicas cresceu 28,4% (30,7% até julho), com destaque para a 
expansão das operações de arrendamento mercantil (116,3%, 
ante 141,7% até julho). É importante destacar que a expansão 
do crédito tem sido caracterizada por relativa estabilidade 
da inadimplência. No que se refere ao cenário prospectivo, 
as expectativas de analistas de mercado e de representantes 
do setor bancário indicam que o crédito continuará a se 
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expandir com taxas de dois dígitos em 2009, embora deva 
haver desaceleração em relação a 2008 por causa dos efeitos 
da crise fi nanceira mundial, bem como das ações de política 
monetária implementadas nesse ano. Essa avaliação encontra 
suporte em dados relativos ao comportamento, na margem, 
do mercado de crédito.

O investimento vinha se apresentando como o 
componente da demanda doméstica com desempenho mais 
positivo. Depois do aumento de 10,0% em 2006 e de 13,5% 
em 2007, a FBCF aumentou, em termos reais, 17,3% nos 
primeiros nove meses de 2008, ante igual período do ano 
anterior. Como parcela do PIB, a FBCF passou de 18,4% no 
terceiro trimestre de 2007 para 20,4% no terceiro trimestre 
de 2008, maior valor para o período desde 2000. Todavia, 
o recrudescimento da crise financeira mundial também 
afeta negativamente, em magnitude e duração de difícil 
antecipação, os investimentos, por meio de condições de 
fi nanciamento e confi ança dos empresários. Nesse sentido, 
empreendimentos mais sensíveis às condições creditícias 
poderão ser postergados ou até mesmo cancelados. Além de 
rever planos de investimento por causa da queda na demanda 
e por mais incerteza macroeconômica, as empresas se pautam 
pela deterioração das condições de fi nanciamento, no que 
tange a prazos e custo do crédito e, em alguns casos, pela 
própria inexistência de oferta de crédito. A forte depreciação 
do real e o conseqüente aumento nos custos de bens de 
capital importados também impactarão negativamente o 
volume de investimentos. Nesse contexto, medidas tomadas 
recentemente pelo governo, como a maior oferta de crédito 
pelo BNDES, serão importantes para a evolução favorável dos 
investimentos, ainda que seja previsível alguma desaceleração 
nos próximos trimestres. 

O volume de crédito com recursos livres às pessoas 
jurídicas cresceu 45,9% em doze meses até outubro (41,0% 
até julho), 33,6% somente neste ano (19,1% até julho), 
e acelerou em relação aos números constantes do último 
“Relatório de Infl ação”. Por sua vez, os desembolsos de 
empréstimos e fi nanciamentos com recursos do Sistema 
BNDES cresceram 40,8% até outubro de 2008 (42,8% até 
julho), em relação ao mesmo período do ano anterior. Note-se, 
contudo, que esses números ainda não repercutem plenamente 
o estreitamento das condições de fi nanciamento verifi cado 
desde setembro. Além disso, o recrudescimento da crise 
fi nanceira internacional afetou o dinamismo do mercado de 
capitais. De fato, depois de volumes expressivos de ofertas 
públicas iniciais de ações verifi cados no primeiro semestre, 
o montante permaneceu praticamente constante desde agosto 
(R$32,1 bilhões no ano até outubro, ante R$31,7 até agosto, e 
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R$28,8 até outubro de 2007). De modo similar, o lançamento 
de debêntures (excluindo as emissões realizadas por empresas 
de arrendamento mercantil) mostrou-se estável (R$6,3 até 
outubro, ante R$5,7 bilhões até agosto).

No que se refere ao setor externo, após registrar 
superávit de US$40 bilhões em 2007, o saldo da balança 
comercial registra retração em 2008 – desenvolvimento que 
havia sido antecipado, conforme documentos divulgados 
anteriormente pelo Copom. Até novembro, o saldo da balança 
comercial totalizou US$22,5 bilhões, valor 38,3% inferior 
àquele observado em igual período do ano passado e o menor 
patamar para o período desde 2004. Em que pese a diminuição 
do superávit comercial, destaque-se o dinamismo do comércio 
exterior, com recorde das exportações, US$184,1 bilhões 
(aumento de 25,8% sobre 2007), assim como das importações, 
US$161,7 bilhões (aumento de 47,0% sobre 2007). Não 
obstante mais incerteza econômica, menos crescimento 
mundial e queda no preço de commodities importantes para 
a pauta de exportações brasileiras, o ajuste cambial deverá 
contribuir para estimular as exportações e suavizar a taxa de 
crescimento das importações nos próximos trimestres.

A dinâmica das exportações líquidas neste ano 
refl ete, principalmente, os efeitos da aceleração da atividade 
econômica interna vis-à-vis a situação de nossos parceiros 
comerciais e a valorização da taxa média de câmbio em 2008. 
Após crescer 5,5% em 2007 (ante 3,3% no ano anterior), o 
quantum exportado recuou 1,8% nos primeiros dez meses 
do ano, refl etindo, em parte, os efeitos da desaceleração da 
demanda externa e o redirecionamento de parte da produção 
anteriormente destinada ao mercado externo para o mercado 
interno (por exemplo, no setor siderúrgico). Por outro lado, 
após ter-se expandido 22,1% em 2007 (ante 16,0% em 2006), 
o quantum importado registrou crescimento de 22,1% nos 
primeiros dez meses do ano. Cabe observar que o crescimento 
do quantum importado refl ete, em boa parte, o incremento 
das aquisições externas de bens de capital que, mesmo após 
variação de 32,1% em 2007, a maior desde 1998, aumentaram 
40,3% até outubro. Por sua vez, o recuo no quantum exportado 
foi parcialmente compensado pelo aumento nos preços de 
exportação, que cresceram signifi cativos 29,4% nos primeiros 
dez meses de 2008, mesmo após haver subido 12,6% em 2006 
e 10,6% em 2007. Por outro lado, os preços de importação, 
que subiram 8,1% em 2007 (ante 7,0% em 2006), também se 
elevaram fortemente em 2008, 24,0% até outubro. Repercutindo 
em parte esse desenvolvimento, a contribuição das exportações 
líquidas para crescimento da demanda agregada no terceiro 
trimestre de 2008 foi negativa em 2,5 p.p., assim como no 
último biênio (-1,4 p.p. em 2006 e em 2007).
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Com o recrudescimento da crise financeira 
internacional, o Copom avalia que, nos próximos trimestres, 
o efeito das exportações líquidas sobre o nível de preços 
tornou-se mais incerto. Se, por um lado, o câmbio se ajustou 
fortemente desde setembro, em contrapartida as cotações de 
commodities importantes sofreram redução acentuada. Além 
disso, note-se que a desaceleração global também impactará 
as exportações. De qualquer forma, as evidências indicam 
que as exportações líquidas tornaram-se menos efetivas 
como instrumento auxiliar na manutenção da estabilidade de 
preços. No que se refere às transações correntes, a hipótese 
central de trabalho – observância de defi cit em 2008 – se 
concretizará. De fato, em doze meses até outubro, o saldo 
em conta corrente atingiu defi cit de US$26,6 bilhões, o que 
equivale a 1,7% do PIB. Cabe destacar que esse defi cit foi 
integralmente fi nanciado pelo fl uxo líquido de investimentos 
estrangeiros diretos, que totalizou US$38,2 bilhões e 
correspondeu a 2,5% do PIB.

Após mais de um ano desde sua eclosão, a crise 
do subprime – que iniciou no mercado imobiliário norte-
-americano, estendeu-se para os mercados fi nanceiros e para o 
mercado creditício dos EUA e de outras economias maduras –,
desde setembro, teve seus efeitos intensifi cados sobre as 
economias emergentes. De fato, países emergentes que até 
então estavam sendo pouco afetados pela crise – ao contrário 
do que ocorria com economias maduras – foram alcançados 
pelo aumento da aversão ao risco e, conseqüentemente, por 
fuga de capitais e por drástica redução nas linhas externas de 
crédito, que tem-se mostrado persistente. Por conseguinte, 
verifi caram-se fortes depreciações de suas moedas, até 
mesmo restrições de liquidez nos mercados interbancários 
de algumas economias emergentes. Nas economias maduras, 
a recessão passou de forte possibilidade para realidade.

Apesar de o socorro financeiro e creditício 
implementado pelo Fed e por outras autoridades monetárias 
ter sido essencial no sentido de prover alguma estabilidade 
aos mercados interbancários, as eventuais repercussões 
sobre a atividade demandam tempo para se concretizarem. 
Em outra perspectiva, vários bancos centrais reduziram 
agressivamente as taxas de juros, com destaque para o Banco 
da Inglaterra, um indicativo de que, para essas instituições, 
o balanço de riscos para a infl ação teria se alterado de forma 
expressiva. Para isso, deve ter contribuído o recuo nos preços 
de commodities metálicas e agrícolas e, particularmente, no 
do petróleo, bem como a forte desaceleração econômica. 
Note-se, contudo, que a despeito de reduções expressivas das 
taxas de juros em diversas economias maduras, as condições 
creditícias permanecem bastante restritas no mercado 
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fi nanceiro internacional. Em resumo, as perspectivas para 
a economia global se deterioraram de maneira acentuada 
desde a publicação do último “Relatório de Infl ação”, assim 
como o balanço de riscos, com viés ainda mais negativo para 
a atividade. A avaliação dominante aponta para um cenário 
no qual a recuperação mais consistente ocorreria apenas a 
partir do segundo semestre de 2009 ou no início de 2010.

Em relação à oferta agregada, os três setores da 
economia apresentaram desempenho bastante vigoroso no 
terceiro trimestre de 2008. O melhor resultado veio do setor 
industrial, cujo produto avançou 7,1% (5,1% em 2007) em 
relação ao mesmo período de 2007. O setor de serviços 
também apresentou sólido crescimento, 5,9% ante o mesmo 
período de 2007. Por sua vez, o setor agropecuário cresceu 
6,4%, taxa inferior à registrada ano passado (8,7%). No ano, 
contudo, o setor agropecuário cresceu 6,7% até o terceiro 
trimestre, taxa 1,7 p.p. maior do que a observada em igual 
trimestre de 2007. Por sua vez, o crescimento acumulado nos 
três primeiros trimestres no setor industrial e no de serviços 
atingiu 6,5% e 5,5%, respectivamente, ante 5,1% e 5,2% 
observados em igual período de 2007.

No ano, até outubro, a produção industrial se expandiu 
5,8%, com crescimento da indústria de transformação e da 
extrativa mineral de 5,7% e 7,4%, respectivamente. Embora 
o crescimento da produção industrial no ano se mantenha 
bastante robusto, dados recentes sugerem que a desaceleração 
está em curso. Os efeitos do agravamento da crise fi nanceira 
internacional começaram a ser sentidos neste trimestre, em 
especial por setores mais dependentes do crédito, como o 
automotivo e o siderúrgico, e pela indústria da construção 
civil e da petroquímica. Números agregados, aparentemente, 
repercutem esse fenômeno. Cita-se, como exemplo, o recuo 
de 1,7% na produção industrial em outubro, na comparação 
mês a mês, que em novembro pode ser seguido por número 
semelhante ou possivelmente mais adverso. A propósito, o 
maior recuo em outubro adveio da indústria de transformação 
(-2,0%), e na indústria extrativa mineral o movimento foi 
mais suave (-0,3%). Ainda assim isso implicou interrupção 
do ciclo de seis meses consecutivos de alta, nessa base de 
comparação. No momento, existe grande incerteza sobre 
a magnitude e a persistência dos efeitos da crise sobre a 
indústria como um todo. O Copom, contudo, avalia que a 
produção industrial continuará a crescer em 2009, embora 
a taxas notadamente inferiores às que vinham sendo 
observadas até o terceiro trimestre deste ano. 

Pela ótica da demanda, o PIB cresceu 6,7% no 
terceiro trimestre, ante o mesmo trimestre do ano passado, 
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excluída a variação de estoques. A esse respeito, os dados 
da Sondagem Conjuntural da FGV sugerem que o indicador 
de estoques, após cair abaixo de 100 em agosto – o que 
implica que o número de empresas que avaliam serem os 
estoques excessivos supera o das que avaliam serem eles 
insufi cientes –, sofreu alteração em seu movimento de 
declínio, de modo que o indicador atingiu 86 em novembro, 
menor nível desde agosto de 2005. Essa estatística sugere 
que, além de considerarem seus níveis de estoques 
excessivos, as empresas, de certa forma, foram surpreendidas 
pela desaceleração da demanda industrial que se seguiu à 
intensifi cação da crise fi nanceira internacional. De acordo 
com a Sondagem Industrial da CNI, ao fi nal de setembro 
existiam sinais de aumento signifi cativo dos estoques de 
bens fi nais. De fato, naquela oportunidade, além de se 
encontrarem em nível superior ao registrado no mesmo 
período de 2007 (51,5 contra 49,3), situavam-se acima de 50, 
sinalizando que a demanda efetiva foi inferior à antecipada. 
Além disso, na margem a diferença entre o estoque efetivo 
e o planejado parece aumentar.

O Nuci mensal sem ajuste sazonal, calculado pela 
FGV, atingiu 85,2% em novembro, 2,0 p.p. abaixo do patamar 
observado no mesmo mês de 2007, embora o nível médio 
de utilização do ano ainda se situe 0,7 p.p. acima daquele 
observado no mesmo período de 2007. Segundo dados da 
CNI dessazonalizados pelo Banco Central, o Nuci atingiu 
83,2% em outubro, patamar ligeiramente acima do anotado 
no mês anterior (83,1%). Na comparação com o mesmo mês 
do ano passado, também houve leve aumento (84,6% contra 
84,4%). A taxa média de ocupação da capacidade nos dez 
primeiros meses do ano foi 0,9 p.p. superior à registrada 
em 2007, mas a diferença vem se estreitando na margem, 
o que pode ser um indício de gradual convergência entre a 
oferta e a demanda. Em parte, essa dinâmica pode refl etir a 
maturação de projetos de investimento e, na margem, pode 
estar capturando efeitos contracionistas da crise fi nanceira 
mundial, bem como das ações de política monetária 
implementadas neste ano. 

No que se refere à expansão da capacidade, a 
absorção de bens de capital, que apresentou crescimento 
robusto nos últimos anos (5,1% em 2005, 13,5% em 2006 e 
19,3% em 2007), manteve o vigor e variou 22,7% até outubro 
em relação a igual período do ano anterior. Esse desempenho 
refl ete não apenas o incremento das importações de bens de 
capital (40,3% em volume até outubro), mas também o da 
produção desses bens (18,4%). Também é digno de nota o 
aumento de 10,5% da produção de insumos para a construção 
civil no ano, até outubro. Por outro lado, números recentes 
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do Nuci, em conjunção com os da produção industrial, das 
vendas e do emprego sugerem acomodação da atividade 
fabril. Com efeito, a Sondagem Conjuntural da FGV junto à 
indústria de transformação mostra que o indicador do nível 
de demanda global deslocou-se de 121 em setembro para 
80 em novembro. A forte depreciação do real e o aumento 
da incerteza macroeconômica provocados pela exacerbação 
da crise fi nanceira mundial tendem a ter impacto negativo 
sobre o nível de investimentos nos próximos meses. 

O Índice Nacional de Custo da Construção do 
Mercado – Disponibilidade Interna (INCC-DI) continua 
mostrando aceleração nos preços do setor de construção. 
A variação acumulada até novembro atingiu 11,68% ante 
5,54% registrados no mesmo período do ano anterior. Em 
doze meses, a variação alcançou 12,34% em novembro, 
contra 5,92% verifi cado no mesmo período de 2007. Esse 
desenvolvimento vinha suscitando preocupação quanto à 
ocorrência de possíveis restrições de oferta nesse segmento 
que, dada sua estrutura de produção, difi cilmente seriam 
aliviadas por meio de importações. Contudo, esse setor, 
um dos mais dependentes das condições de fi nanciamento, 
tem sido intensamente afetado pela deterioração recente do 
mercado de crédito, de modo que é plausível supor que haja 
algum arrefecimento no ritmo de alta dos preços do setor de 
construção nos próximos meses.

Com a superação do efeito alento, típico das fases 
iniciais de ciclos de expansão, o crescimento da PEA 
desacelera gradativamente. Em doze meses até outubro, a 
expansão alcançou 2,1%, ante 2,3% registrado no mesmo 
período do ano passado e 3,0% em maio de 2007. Essa 
dinâmica, em conjunto com a aceleração do ritmo da 
atividade econômica e a conseqüente expansão da demanda 
por mão-de-obra, contribuiu para quedas mais rápidas nas 
taxas de desemprego durante o ano. De fato, em outubro, a 
taxa de desemprego situou-se em 7,5%, valor apenas 0,1 p.p. 
superior ao da menor taxa histórica da série atual, registrada 
em dezembro de 2007, e bem abaixo das taxas observadas em 
outubro de 2007 e de 2006 (8,7% e 9,8%, respectivamente). 
Dessa forma, a taxa média de desemprego no ano até outubro 
(8,0%) situou-se 1,6 p.p. abaixo da verifi cada em igual 
período do ano passado. Quando se analisa a taxa média em 
doze meses, verifi ca-se que outubro registrou o vigésimo 
primeiro recuo consecutivo nessa métrica. Note-se, contudo, 
que, em cenário de acomodação da atividade econômica, 
essa dinâmica benigna poderá sofrer arrefecimento nos 
próximos meses. 
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Por sua vez, o preço do petróleo, fonte sistemática 
de incerteza advinda do cenário internacional, reduziu-se 
substancialmente desde a publicação do último “Relatório 
de Infl ação” e continua apresentando alta volatilidade. 
De fato, após atingir quase US$150 em meados do ano, o 
preço do barril de petróleo caiu para patamares inferiores a 
US$50 nas últimas semanas. Essa queda abrupta refl ete não 
apenas redução na demanda global, devido à desaceleração 
econômica em curso, mas também, sobretudo, incerteza 
quanto ao tamanho e à duração do atual ciclo contracionista, 
além dos efeitos da desalavancagem sobre posições 
especulativas nos mercados de commodities. A despeito da 
considerável incerteza inerente às previsões sobre a trajetória 
dos preços do petróleo, o cenário central de trabalho adotado 
pelo Copom, que prevê preços domésticos da gasolina 
inalterados para o acumulado de 2008, permanece plausível. 
Mas, a persistir o quadro atual do mercado de petróleo, 
não se deve descartar por completo que ocorra redução 
de preços em 2009. Cabe notar ainda que a infl uência dos 
preços internacionais do petróleo sobre a infl ação doméstica 
não se transmite exclusivamente por intermédio dos preços 
dos combustíveis, que, por enquanto, estão estáveis, mas 
também por outros canais, como a cadeia produtiva do 
setor petroquímico e as expectativas de consumidores e 
empresários. A forte redução observada no preço do petróleo 
se estendeu às demais commodities, agrícolas ou metálicas, 
que também refl etem a deterioração da perspectiva para o 
crescimento da economia global em 2009. 

Após mais que duplicar em 2007 (7,89%, ante 
3,79% em 2006), a infl ação mais ampla – medida pelo 
IGP-DI – continuou aumentando em 2008. Até novembro, 
o IGP-DI variou 9,59%, ante 6,33% no mesmo período do 
ano anterior. Note-se, contudo, importante desaceleração do 
IGP-DI ocorrida nos últimos meses, quando, a exemplo do 
ocorrido com o IPCA, as taxas mensais de infl ação têm-se 
conservado em níveis mais modestos. No acumulado em 
doze meses, a infl ação medida pelo IGP-DI se deslocou 
de 14,81% registrado em julho para 11,20% em novembro 
(6,60% em novembro de 2007). A desaceleração do índice 
refl etiu, essencialmente, o comportamento do IPA-DI, cuja 
variação em doze meses passou de 18,91% em julho para 
12,88% em novembro. Por sua vez, a dinâmica do IPA-DI 
é explicada pelo recuo de 6,15% dos preços agrícolas nos 
últimos quatro meses, e os preços industriais continuaram 
se acelerando, processo verificado desde o início do 
segundo semestre de 2007 até outubro. Em doze meses até 
novembro, o IPC-Br e o INCC subiram 6,27% e 12,34%, 
respectivamente, ante os 4,53% e 5,92% observados no 
mesmo período do ano passado. Conforme destacado em 
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Relatórios anteriores, o Copom avalia que os efeitos do 
comportamento dos preços no atacado sobre a infl ação 
para os consumidores dependerão das condições atuais e da 
prospectiva da demanda e da expectativa dos formadores de 
preços em relação à trajetória futura da infl ação.

O cenário benigno para os preços ao consumidor, que 
se materializou em 2006 e começou a reverter em meados de 
2007, deteriorou-se em 2008. Na margem, porém, há sinais 
de que o processo de deterioração pode se reverter, em parte, 
devido às ações de política monetária adotadas neste ano, 
bem como à mudança abrupta do cenário externo verifi cada 
desde o Relatório de setembro. No momento, o cenário 
prospectivo mostra signifi cativo grau de incerteza no que 
se refere à evolução dos preços. Por um lado, a depreciação 
cambial pode refl etir-se, em menor ou maior grau, em 
repasses aos preços dos bens e serviços fi nais. Por outro, 
a importante revisão da perspectiva para a infl ação global 
(infl uenciada pelo recuo das cotações de commodities), 
aliada ao esperado arrefecimento da atividade econômica, 
sugere que pode haver estreitamento na capacidade das 
fi rmas de repassarem os aumentos de custos advindos da 
depreciação do câmbio para os preços ao consumidor. 

As variações em doze meses até novembro das três 
medidas de núcleo de infl ação calculadas pelo Banco Central 
encontram-se acima do centro da meta e de seus respectivos 
valores no mesmo período do ano passado. Note, no entanto, 
que as medidas de infl ação subjacente se situam abaixo da 
variação do IPCA em doze meses. No acumulado do ano 
até novembro, o núcleo por exclusão de monitorados e de 
alimentos no domicílio registra infl ação de 5,74% (3,50% em 
2007), o núcleo por médias aparadas com suavização de itens 
preestabelecidos mostra variação de 4,48% (3,62% em 2007), 
e o núcleo por médias aparadas sem suavização indica infl ação 
de 4,57% (3,16% em 2007). Em doze meses os valores são 
iguais a 6,36% (3,86% em 2007), 4,90% (4,02% em 2007) e 
5,04% (3,43% em 2007), respectivamente.

As expectativas de infl ação para 2008 reduziram-se 
ligeiramente desde a divulgação do último “Relatório de 
Infl ação” e, na data de corte de 12 de dezembro, encontram-se
em 6,13% ante 6,26% em 12 de setembro. Por sua vez, 
as expectativas para 2009 deslocaram-se de 4,99%, 
em setembro, para 5,20%. Para 2010, as expectativas 
permaneceram em 4,50%. A respeito de expectativas, 
conforme ilustra o Gráfi co 6.2, destaca-se a elevação, desde 
a divulgação do último Relatório, da dispersão em torno das 
medidas de tendência central das expectativas de infl ação, 
principalmente para 2009, que vai ao encontro da avaliação 

Gráfico 6.1 – Evolução da expectativa de mercado
e das metas referentes à inflação doze meses à frente  
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de que o cenário prospectivo para a infl ação fi cou mais 
incerto desde a divulgação do último Relatório.

6.2  Cenário principal: riscos 
associados e implementação 
da política monetária

As projeções com as quais o Copom trabalha 
baseiam-se em um conjunto de hipóteses sobre o 
comportamento das principais variáveis macroeconômicas. 
Esse conjunto de pressupostos, bem como os riscos a eles 
associados, compõem o cenário principal com base no qual 
o Comitê toma decisões. Em linhas gerais, esse cenário 
prospectivo, consubstanciado nas projeções que serão 
apresentadas na seção seguinte, contempla aprofundamento 
da crise global em comparação com o cenário do Relatório 
de setembro, com a continuidade das turbulências nos 
mercados fi nanceiros, do lado externo, e desaceleração da 
atividade econômica do lado doméstico. Mais importante, 
entretanto, é que o cenário principal se caracteriza por 
elevada incerteza. Em particular, no que se refere ao balanço 
de riscos relacionados às perspectivas da infl ação, ainda 
que o risco de consolidação de um cenário de divergência 
em relação à trajetória de metas tenha diminuído, persistem 
fatores que atuam tanto positivamente como negativamente.

São três os principais riscos associados ao cenário 
principal: os relacionados à duração e à magnitude da crise 
mundial; os associados ao repasse cambial advindo da forte 
depreciação da moeda nacional; e os relacionados à trajetória 
da atividade econômica doméstica. 

Em relação ao “Relatório de Infl ação” anterior, o 
cenário principal contempla a contração mais intensa da 
atividade econômica mundial e, em especial, a repercussão do 
agravamento da crise mundial nos países emergentes. Depois 
de um período em que se acreditava que os efeitos da crise 
mundial nas economias emergentes pareciam ser, e de fato 
eram, menos intensos, corroborado por crescimento acentuado 
dos preços das commodities, essas economias passaram, 
nos últimos meses, a sofrer mais fortemente os impactos da 
crise. O aumento da aversão ao risco, a partir de meados de 
setembro, levou as autoridades nos EUA, na Europa, na Ásia 
e na Oceania a intervirem de forma inédita em seus sistemas 
fi nanceiros, utilizando ampla gama de instrumentos, com 
vistas a assegurar condições mínimas de funcionamento e 
liquidez nos mercados monetários. Apesar da percepção de 
que o risco sistêmico mostra alguma moderação, os mercados 
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interbancários manifestam sinais de pressão em razão da 
proximidade do fi nal do ano e do fechamento dos balanços das 
instituições fi nanceiras. A contração da liquidez internacional 
continuou contribuindo para o processo de desalavancagem 
por parte de administradores de recursos, o que, por sua vez, 
vem exercendo infl uência baixista generalizada sobre os 
preços de ativos. Em ambiente de maior aversão ao risco e 
de escassez de fl uxos de capitais, as pressões sobre moedas 
de economias emergentes foram mantidas. 

No cenário macroeconômico global, a visão 
dominante continua apontando para a expansão, em ritmo 
modesto, da economia mundial em 2009, mas dados 
divulgados nas últimas semanas indicam enfraquecimento 
intenso e generalizado da atividade em economias maduras 
e em importantes economias emergentes. Há evidências de 
que a debilidade pronunciada da atividade econômica na 
Europa e em partes da Ásia deveu-se, em importante medida, 
ao choque negativo de termos de troca ocasionado pela 
elevação dos preços de commodities, que poderia estar sendo 
revertido. Por outro lado, os problemas do sistema fi nanceiro 
internacional vêm se agravando por deterioração cíclica na 
qualidade do crédito, o que tende a reforçar a contração 
das condições fi nanceiras e, por conseguinte, o risco de 
intensifi cação da desaceleração. A economia dos EUA, em 
particular, entrou em recessão no fi nal de 2007 e continua 
sofrendo o impacto da crise no setor imobiliário, com 
refl exos sobre o mercado de trabalho, cujo enfraquecimento, 
em combinação com o efeito riqueza negativo associado 
às quedas dos preços de ativos fi nanceiros, tem afetado 
a confiança dos consumidores e contribuído de forma 
significativa para deprimir o dispêndio. A avaliação 
predominante é de que a atividade na Europa e no Japão deve 
continuar apresentando perda de dinamismo nos próximos 
meses. Nas economias maduras, em que a ancoragem das 
expectativas de infl ação é mais forte e a atividade econômica 
se enfraquece consideravelmente, as pressões infl acionárias 
mostram redução rápida. Já nas economias emergentes, 
em que os efeitos secundários da elevação dos preços de 
matérias-primas sobre os preços ao consumidor e as pressões 
da demanda aquecida sobre a capacidade de expansão da 
oferta vinham sendo mais intensos, as pressões infl acionárias 
mostram persistência. Nesse contexto, ao mesmo tempo em 
que as políticas monetárias adquiriram caráter fortemente 
expansionista nas economias maduras, a reação nas 
economias emergentes, que, além dos fatores citados acima, 
são infl uenciadas pela tendência de depreciação cambial, 
tem sido heterogênea. Note-se, em particular nas economias 
maduras, que as autoridades anunciam uma série importante 
de iniciativas voltadas a sustentar a atividade, mormente 
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por meio de estímulos fi scais, o que poderia contribuir para 
gradual retomada econômica nessas regiões. Cabe ressaltar 
que, em última instância, a severidade e a persistência 
da desaceleração dependerão, de forma importante, do 
comportamento e a resiliência do mercado de trabalho.

Na verdade, um cenário de desaceleração mundial 
mais intensa e generalizada já vinha sendo apontado como 
risco nos últimos Relatórios. Entretanto, como ressaltado nos 
Relatórios de Infl ação, os efeitos sobre a infl ação doméstica 
têm sinal ambíguo. A redução das exportações, ao atuar 
como fator de contenção da demanda agregada, e o recuo dos 
preços das commodities contribuem para aliviar pressões 
infl acionárias domésticas. Por outro lado, a intensifi cação 
da aversão ao risco e a repatriação de capitais para as 
economias maduras reduziram a demanda por ativos de 
economias emergentes, levando a acentuada depreciação 
de várias moedas nacionais ante o dólar norte-americano, 
que terminam por pressionar os preços nessas economias. 
Ainda que a economia brasileira se encontre mais resistente 
a mudanças de sentimento nos mercados financeiros 
internacionais, a capacidade de o setor externo contribuir 
para mitigar riscos infl acionários fi cou comprometida.

No último “Relatório de Inflação”, apontou-se 
que o resultado fi nal dependeria, dentre outros fatores, da 
importância relativa do componente fi nanceiro. Embora, 
desde então, o cenário de crescimento econômico das 
economias maduras tenha piorado e, por conseguinte, a 
perspectiva para as exportações, o componente fi nanceiro 
preponderou nesse período, o que tenderia a fortalecer 
o aspecto inflacionário. Contudo, a crise mundial está 
afetando o nível de atividade da economia brasileira não 
somente pela redução da demanda externa, mas também pela 
restrição das fontes de fi nanciamento externo, pelo efeito 
indireto, mas signifi cativo, sobre as condições fi nanceiras 
domésticas, e pela formação de um quadro geral de incerteza 
que tem levado os agentes a adiarem decisões importantes 
de consumo e investimento. Dessa forma, esse canal de 
transmissão pode mostrar-se particularmente importante 
para a contenção infl acionária.

No que se refere aos preços das commodities, o 
cenário se tornou mais benigno do que o existente por 
ocasião da divulgação do Relatório de setembro. Os 
preços do petróleo continuam altamente voláteis, mas 
recuaram de forma expressiva desde então. Os preços 
de outras commodities também mostraram reduções 
importantes, reagindo tanto ao maior pessimismo sobre as 
perspectivas para crescimento da economia mundial, quanto 
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à continuidade da turbulência nos mercados fi nanceiros 
globais. Esse comportamento dos preços das commodities 
atua na confi guração de um quadro mais benigno no tocante 
a pressões infl acionárias. Entretanto, como mencionado, a 
análise dos possíveis efeitos desinfl acionários das tendências 
recentes dos preços de matérias-primas não pode ser 
desvinculada da análise de pressões que elas exercem sobre 
os preços de ativos brasileiros e do conseqüente impacto 
infl acionário potencial.

Cabe, portanto, análise mais detalhada dos possíveis 
efeitos da depreciação da moeda nacional verifi cada neste 
trimestre, com foco no repasse para os índices de preços ao 
consumidor (ver neste capítulo o boxe Repasse Cambial para 
os Preços). A consolidação de instituições monetárias e fi scais, 
com destaque para o regime de metas para a infl ação, pode 
atuar no sentido de amortecer o repasse. Ressalte-se que o 
contexto atual se afasta bastante do verifi cado, por exemplo, 
em 2002, pois naquela oportunidade os agentes consideravam 
até mesmo a possibilidade de mudança no regime monetário, 
o que exacerbava as expectativas de infl ação, potencializando 
o próprio repasse cambial. Outro ponto reside no recuo dos 
preços das commodities, o que, de certa forma, contrabalança 
o impacto da depreciação cambial e contém a variação dos 
preços dessas mercadorias em moeda doméstica. Por outro 
lado, cabe reconhecer que as commodities representam 
parcela minoritária na cesta de bens importados. O terceiro 
fator é o arrefecimento da atividade econômica doméstica, 
considerando aqui tanto sinais iniciais desse movimento, como 
a expectativa dos agentes econômicos nesse sentido. Existem 
evidências empíricas de que a magnitude do repasse cambial 
depende do ciclo econômico, sendo mais acentuado quando a 
economia está em crescimento acelerado. O quarto elemento 
refere-se às condições iniciais em termos de nível da infl ação 
e taxa real efetiva de câmbio. Contextos com taxas de infl ação 
baixas, o que certamente não se aplica ao momento vivido pela 
economia brasileira, tendem a ser acompanhados por menor 
repasse. Da mesma forma, quando a variação cambial nominal 
representa, em boa medida, ajuste da taxa real de câmbio, o 
repasse tende a ser menor. No caso brasileiro, tendo em vista 
os defi cits crescentes em conta corrente, principalmente se 
mantidos os níveis anteriores de aceleração econômica, e 
a tendência de piora nos termos de troca ocasionada pela 
reversão da tendência de alta dos preços de commodities, era 
esperado algum ajuste cambial. É possível, também, que a 
apreciação cambial verifi cada no período anterior tenha gerado 
margem de folga nos níveis de preços que permitiria absorver 
a depreciação cambial com menor repasse.
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Voltando-se agora para os argumentos que suportam 
a avaliação de que o repasse tende a ser mais intenso, 
cabe mencionar o fato de que a economia vem de 
período relativamente longo de forte crescimento. Se o 
comportamento dos preços for baseado na demanda recente 
ou, em vários setores, na demanda corrente, o repasse 
tende a ser mais elevado. No caso de decisões de gastos 
baseadas mais fortemente nos desdobramentos esperados 
da economia, caracterizado por arrefecimento econômico, 
o repasse tende a ser menor. O segundo elemento é que, 
mesmo com um repasse cambial de baixa magnitude, como 
a variação cambial corrente é bastante substancial, o efeito 
infl acionário potencial não deixa de ser signifi cativo.

O acompanhamento da evolução dos preços ainda 
não mostra repercussão signifi cativa da depreciação da taxa 
de câmbio. Entretanto, é importante destacar a existência 
de risco associado à defasagem entre a variação cambial e 
sua repercussão sobre os preços ao consumidor. Isso porque 
existe uma cadeia que vai do preço do produto importado 
em moeda nacional na alfândega, passa pelo transporte, 
pelo comércio atacadista e fi nalmente chega ao consumidor 
fi nal. Em segundo lugar, em virtude da intensa volatilidade 
da taxa do câmbio nos últimos meses e, por conseguinte, da 
incerteza sobre o patamar em torno do qual se estabilizará 
no horizonte relevante, os agentes podem estar aguardando 
um quadro mais claro para, então, defi nir os possíveis 
reajustes. Em princípio, os últimos movimentos de preços 
no atacado têm apontado um cenário de repasses mais 
contidos no curto prazo. Entretanto, na eventualidade de 
que patamares para a taxa de câmbio anteriormente vistos 
como transitórios passem a ser avaliados como permanentes, 
aumenta a probabilidade de que o repasse se intensifi que. 
Pode-se confi gurar um quadro em que, mesmo diante de 
arrefecimento da atividade econômica e de coefi ciente de 
repasse cambial de baixa magnitude, o efeito infl acionário 
não seja desprezível. Em tais circunstâncias, em virtude 
de a defasagem do mecanismo de transmissão do câmbio 
ser menor do que a do hiato do produto, é possível que se 
verifi que elevação da infl ação no curto prazo e redução no 
médio prazo. Nesse caso, cabe à política monetária evitar 
que os movimentos de preços decorrentes da depreciação 
cambial contaminem as expectativas de infl ação ou se 
traduzam em efeitos de segunda ordem decorrentes de 
tentativa de realinhamento de preços, incluindo salários, a 
valores anteriores à depreciação.

Outro risco está relacionado à perspectiva de 
crescimento da economia brasileira. Até o terceiro trimestre 
deste ano, a economia vinha em acentuado processo de 
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expansão, liderada por vigoroso crescimento da demanda 
doméstica. Entretanto, em que pese a maior resistência 
da economia brasileira a choques externos, a crise global 
mostra sinais de que está afetando, de forma mais intensa 
do que se antecipava, a atividade econômica doméstica. 
O ambiente de mais incerteza, levando ao adiamento 
de decisões de consumo e investimento, as condições 
restritivas de crédito interno e externo (taxas mais elevadas 
de juros, menores prazos e mais seletividade), com restrição 
signifi cativa de linhas de crédito externo, a redução da 
demanda mundial e a depreciação cambial, encarecendo 
os bens de investimento importados, são ingredientes que 
apontam para desaceleração econômica. De fato, alguns 
indicadores antecedentes e efetivos de atividade, como 
vendas e produção industrial, índices de confi ança, grau 
de utilização da capacidade instalada e férias coletivas em 
algumas empresas, já sinalizam algum arrefecimento. 

A avaliação, porém, da magnitude da desaceleração 
ainda está envolta em elevado grau de incerteza. Como 
resultado, as projeções sobre a taxa de infl ação também 
acabam sendo feitas com acentuada incerteza. O problema 
é potencializado pelo fato, mencionado anteriormente, de 
que o mecanismo de transmissão do hiato do produto para os 
preços tende a ocorrer com defasagem normalmente maior 
que a do câmbio. A difi culdade de avaliação é agravada, 
ainda, pelo fato de a economia estar vindo de forte expansão, 
com elevado nível de utilização dos fatores. Assim, formação 
de preços com base na demanda recente e, em alguns casos, 
na própria demanda corrente ainda poderia apontar pressões 
de alta. 

Do lado fi scal, existe incerteza sobre a magnitude 
dos efeitos de medidas de estímulo ao consumo recentemente 
anunciadas, bem como quanto aos seus aspectos 
específicos e ao potencial impacto final sobre o nível 
de atividade. 

A difi culdade de avaliação do quadro é acentuada pelo 
fato de que os setores da economia devem ser atingidos de 
forma heterogênea pela crise fi nanceira internacional. Os mais 
sensíveis ao crédito tendem a ser os mais afetados, pelo menos 
na fase inicial. Em particular, bens cuja aquisição implica maior 
comprometimento da renda das famílias, seja em termos de 
parcela das prestações na renda ou de tamanho do período de 
comprometimento com o pagamento das prestações, tendem a 
ser mais afetados, pois é compreensível que, no ambiente atual, 
os agentes adiem decisões de compra de maior signifi cância. 
Por outro lado, os níveis ainda elevados de emprego e a 
perspectiva quanto ao salário mínimo devem funcionar como 
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amortecedores do impacto das turbulências externas sobre o 
nível de atividade no curto prazo.

 
No médio prazo, porém, pode-se ter mecanismo de 

retroalimentação, com as condições restritivas de crédito e a 
maior incerteza gerando adiamento de decisões de consumo 
e investimento, que se traduzem em efetivo desaquecimento 
econômico, de modo que a redução da renda real e o emprego 
reforcem os impulsos iniciais. Por outro lado, à medida que o 
ponto mais delicado da crise fi nanceira internacional comece 
a ser superado, e os agentes domésticos percebam que não 
se justifi cam comportamentos defensivos, tendo como pano 
de fundo os sólidos fundamentos da economia brasileira, a 
economia pode, paulatinamente, retomar sua expansão. 

Note-se, também, que a expectativa de redução 
da safra agrícola em 2009 adiciona incerteza ao cenário 
prospectivo. Por um lado, tal desenvolvimento tenderia a
conter o crescimento da renda e da atividade em 
algumas regiões, mormente no Centro-Oeste e no Sul 
do país. Por outro, a redução da oferta agrícola poderia 
realimentar pressões sobre os preços de alimentos, com 
potenciais conseqüências infl acionárias.

O Comitê avalia que os sólidos fundamentos da 
economia brasileira permitem enfrentamento da crise 
global sem rupturas. Na verdade, esse enfrentamento não 
exige mudança de regime de política econômica do país, 
diferentemente do que ocorreu no início de 1999. O tripé 
metas para a infl ação, ajuste fi scal e taxa de câmbio fl utuante 
está consolidado e combina resistência e fl exibilidade. Além 
disso, a sólida posição fi nanceira externa, com o expressivo 
volume de reservas internacionais, os superávits comerciais 
e o financiamento externo baseado principalmente em 
investimento direto reforçam a avaliação de que as 
turbulências atuais poderão ser vencidas sem rupturas.

A desaceleração econômica doméstica também deve 
ser analisada sob o prisma das condições de fi nanciamento 
externo. Com efeito, o ritmo acelerado de crescimento da 
economia brasileira até o terceiro trimestre, em parte, foi 
sustentado por crescente demanda mundial por exportações 
e por um boom nos preços das commodities, os quais 
viabilizaram o elevado crescimento das importações, 
amenizando, assim, pressões infl acionárias decorrentes da 
demanda doméstica que se expandia em ritmo incompatível 
com a capacidade de expansão da oferta doméstica. De fato, o 
setor externo vinha, nos últimos anos, desempenhando papel 
relevante na manutenção da infl ação em trajetória consistente 
com as metas preestabelecidas pelo CMN. Isso ocorria, 
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especialmente, por meio da disciplina exercida sobre os 
preços de bens transacionáveis e por meio da ampliação dos 
investimentos. As condições externas, porém, alteraram-se
radicalmente, com a redução da demanda por exportações 
e a signifi cativa queda do preço das commodities. Dessa 
forma, o ritmo de absorção doméstica deveria se ajustar às 
mudanças nas condições externas. 

Ao se decompor o IPCA em preços livres e em 
preços administrados, nota-se que os preços administrados 
deixarão de desempenhar papel de arrefecedores das pressões 
infl acionárias, verifi cado nos dois últimos anos. De fato, para 
2009, o cenário principal contempla variações dos preços 
administrados em valores superiores à meta de infl ação. Em 
particular, há preocupação, por parte de especialistas, quanto 
à magnitude do impacto do aumento dos índices gerais de 
preços que tem-se verifi cado neste ano sobre o conjunto dos 
preços administrados em 2009. Com a forte depreciação 
cambial dos últimos meses, em que pese o recuo dos preços 
das commodities, novos movimentos altistas dos índices 
gerais de preços podem se materializar. Entretanto, ainda 
que exista, de fato, essa infl uência, associada a contratos 
que regem os reajustes de certos preços administrados, 
cabe notar que a contribuição direta dos índices gerais de 
preços na indexação de preços monitorados é limitada. 
De qualquer modo, seria razoável esperar que, em algum 
momento, a variação dos preços administrados convergisse 
para a variação média dos preços livres e, assim, deixasse 
de contribuir para mitigar pressões sobre a infl ação plena.

Até o terceiro trimestre deste ano, a expansão 
do emprego, em parte alicerçada na estabilidade 
macroeconômica, vinha sustentando o crescimento da 
massa salarial real em ritmo robusto. Embora ainda não se 
possa fazer juízo de valor defi nitivo, o cenário mais provável 
contempla a hipótese de que o mercado de trabalho passará 
por acomodação nos próximos meses. Levando-se em conta 
que o mercado de trabalho reage com alguma defasagem 
aos indicadores da atividade, esse arrefecimento poderia até 
mesmo amplifi car movimentos iniciais de desaceleração da 
demanda, mas, em contrapartida, pode também funcionar 
como um mitigador de possíveis pressões infl acionárias 
advindas do repasse cambial. 

O crédito, cujo crescimento foi elemento importante 
de sustentação da demanda agregada, agora tem exercido 
papel central para desaceleração. O alargamento dos spreads 
bancários, ao lado do encurtamento de prazo contratual e de 
novas condicionalidades para concessão do crédito, deve, 
caso persista, contribuir para o arrefecimento da demanda 
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agregada. Na verdade, o estreitamento das condições de 
fi nanciamento poderia, se for persistente, amplifi car os 
efeitos de decisões passadas de política monetária sobre 
a atividade. 

A possibilidade de que alterações na dinâmica da 
infl ação, que em avaliação preliminar parecem transitórias, 
venham a ter efeitos sobre as expectativas dos agentes 
quanto à trajetória infl acionária em médio e longo prazos 
constitui risco perene para implementação da política 
monetária e, portanto, merece monitoramento contínuo. 
Tendo em vista o comportamento da infl ação no passado 
recente, o Copom considera signifi cativa a probabilidade de 
que pressões infl acionárias inicialmente localizadas ainda 
venham a apresentar riscos para a trajetória da infl ação 
doméstica. Cabe à política monetária, portanto, manter-se
especialmente vigilante, a fim de evitar que o cenário 
prospectivo se deteriore. Em especial, prováveis efeitos 
mais concentrados de curto prazo do repasse cambial 
podem ensejar disseminação de efeitos de segunda ordem, 
visto que variações signifi cativas de preços relativos que se 
consubstanciam em índices elevados de infl ação tendem a 
gerar reações por recomposição de renda real pelos agentes, 
o que, por sua vez, realimenta o processo infl acionário. A 
experiência internacional, bem como o próprio histórico 
da infl ação de nosso país, recomenda que a postura da 
autoridade monetária permaneça cautelosa para enfrentar 
potenciais efeitos de segunda ordem.

Em comparação com o “Relatório de Infl ação” 
anterior, o Comitê considera que o risco de materialização 
de cenário infl acionário menos benigno recuou, mas segue 
relevante. O Copom enfatiza que o principal desafi o da 
política monetária nesse contexto é garantir que os resultados 
favoráveis obtidos nos últimos anos sejam preservados. Em 
particular, cabe à política monetária evitar que a deterioração 
da dinâmica inflacionária observada em 2008 se torne 
persistente. Além disso, o Comitê avalia que a persistência 
de atuação cautelosa e tempestiva da política monetária é 
fundamental para aumentar a probabilidade de que a infl ação 
no Brasil volte a evoluir segundo a trajetória de metas já 
em 2009.

Particularmente no curto prazo, o Copom avalia 
que o principal risco para a dinâmica infl acionária deriva 
da trajetória dos preços de ativos brasileiros, em meio a 
processo de estreitamento das fontes de fi nanciamento 
externo. A persistirem as tendências observadas desde a 
última reunião do Comitê, o ritmo de expansão da demanda 
doméstica poderia deixar de apresentar riscos importantes 
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para a dinâmica dos preços, o que contribuiria para limitar o 
impacto infl acionário do ajuste no balanço de pagamentos. 
Nesse contexto, o ritmo de redução do descompasso, que 
se mostrava importante até o terceiro trimestre, entre 
o crescimento da oferta de bens e de serviços e o da 
demanda continua sendo central na avaliação das diferentes 
possibilidades que se apresentam para a política monetária.

Adicionalmente, o Copom avalia que – diante dos 
sinais, evidenciados desde o último “Relatório de Infl ação”, 
de arrefecimento do ritmo de atividade econômica, no que se 
refere, por exemplo, aos indicadores de produção industrial, 
a alguns dados disponíveis sobre o mercado de trabalho e 
sobre taxas de utilização da capacidade na indústria, bem 
como à confi ança dos empresários e consumidores e ao 
comportamento das expectativas de infl ação – continuam 
sendo relevantes, ainda que com menos intensidade, os riscos 
para concretização de um cenário infl acionário benigno, 
no qual o IPCA voltaria a evoluir de forma consistente 
com a trajetória das metas. A propósito, essa evolução do 
cenário prospectivo começa a se manifestar nas projeções 
de infl ação consideradas pelo Comitê. O Copom considera, 
também, que diminuiu a probabilidade de persistência de 
descompasso entre o ritmo de expansão da demanda e o 
da oferta agregadas, que continue representando risco para 
a dinâmica infl acionária. Nessas circunstâncias, a política 
monetária deve manter postura cautelosa, visando assegurar 
a convergência da infl ação para a trajetória de metas.

A estratégia adotada pelo Copom visa trazer a 
infl ação de volta à meta central de 4,5%, estabelecida pelo 
CMN, tempestivamente, isto é, já em 2009. Tal estratégia, 
que terá seus resultados evidenciados no tempo, leva em 
conta as defasagens do mecanismo de transmissão e é a mais 
indicada para lidar com a incerteza inerente ao processo de 
formulação e de implementação da política monetária.

À luz dessas considerações, em ambiente 
macroeconômico que continua cercado por grande incerteza, 
o Copom decidiu manter a taxa Selic em 13,75% a. a. nas 
reuniões de outubro e dezembro.

6.3  Pressupostos e previsão 
de inflação

De acordo com os procedimentos tradicionalmente 
adotados, levando-se em conta o conjunto de informações 
disponíveis até 12 de dezembro de 2008 (data de corte), 
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o cenário de referência pressupõe manutenção da taxa de 
câmbio constante no horizonte de previsão em R$2,40/US$, 
e a meta para a taxa Selic em 13,75% a.a. (valor fi xado 
na reunião do Copom de dezembro), ante R$1,80/US$ e 
13,75% a.a. considerados no “Relatório de Infl ação” de 
setembro. A projeção para a variação, em 2008, do conjunto 
dos preços administrados por contrato e monitorados foi 
reduzida para 3,5%, ante os 4,0% considerados no último 
“Relatório de Inflação”. Essa projeção baseia-se nas 
hipóteses, para o acumulado de 2008, de variação nula 
nos preços da gasolina; de 2,6% para o gás de botijão, 
ante variação nula utilizada no Relatório de setembro; 
de 1,1% nos preços da eletricidade; e de 3,6%, ante os 
3,5% anteriores, nas tarifas de telefonia fi xa. Os itens 
para os quais se dispõe de mais informações foram 
projetados individualmente. Para os demais, as projeções 
se baseiam em modelos de determinação endógena de 
preços administrados, que consideram componentes 
sazonais, variações cambiais, infl ação de preços livres 
e infl ação medida pelo IGP, entre outras variáveis. De 
acordo com esses modelos, a projeção de reajustes dos 
itens administrados por contrato e monitorados para 2009 
foi alterada de 4,8%, no último Relatório, para 5,5%, e 
para 2010 foi alterada para 4,8%, ante os 4,5% anteriores. 

O cenário de mercado, por sua vez, incorpora dados da 
pesquisa realizada pela Gerin junto a um conjunto signifi cativo 
de instituições até a data de corte acima citada. Nesse cenário, 
as expectativas para a evolução da taxa de câmbio média se 
elevaram consideravelmente na comparação com os valores 
divulgados no “Relatório de Infl ação” de setembro. Para o 
quarto trimestre deste ano, essas expectativas passaram de 
R$1,65 para R$2,25 e, para o último trimestre de 2009, de 
R$1,75 para R$2,20. Esse também é o patamar esperado para o 
último trimestre de 2010. As expectativas acerca da trajetória da 
taxa Selic média se reduziram quando comparadas aos valores 
constantes do último Relatório. Para o último trimestre de 2008, 
deslocaram-se de 14,13 % para 13,68%, para o último trimestre 
de 2009, passaram de 14,07% para 13%. Para o quarto trimestre 
de 2010, os analistas projetam taxa Selic média de 11,83%. 
No cenário de mercado, o modelo de projeção do swap de 
360 dias estima spread da taxa de swap pré-DI de 360 dias de 
180 p.b., 30 p.b. e -103 p.b., em relação à taxa Selic atual, nos 
últimos trimestres de 2008, 2009 e 2010, respectivamente. 
Adicionalmente, o cenário de mercado pressupõe variações 
para o conjunto dos preços administrados de 3,5% em 2008, 
de 5,1% em 2009 e de 4,6% em 2010.

Em relação à política fi scal, as projeções levam em 
conta a hipótese de trabalho de cumprimento da meta de 
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superávit primário de 3,8% do PIB incrementada em 0,5 p.p., 
em 2008 e em 2009.

Com base nos pressupostos acima, utilizando o 
conjunto de informações disponíveis até a data de corte de 
12 de dezembro de 2008, foram construídas as projeções 
para a variação do IPCA acumulada em quatro trimestres, 
compatíveis com as trajetórias de juros e de câmbio que 
caracterizam os cenários de referência e de mercado.

A previsão central associada ao cenário de referência 
indica infl ação de 6,2% em 2008, patamar 0,1 p.p. superior ao 
projetado no “Relatório de Infl ação” de setembro e, portanto, 
acima do valor central de 4,5% para a meta estabelecida pelo 
CMN. Para 2009, a projeção da infl ação acumulada em doze 
meses parte de 6,3% no primeiro trimestre e atinge 4,7% no 
último. Para o quarto trimestre de 2010, a projeção encontra-se
em 4,2%. Dessa forma, como ilustrado no Gráfi co 6.3, no 
horizonte analisado, a infl ação acumulada segue tendência 
no sentido de convergir para a trajetória de metas. 

Os dados da Tabela 6.1 apontam ligeira elevação da 
infl ação acumulada em doze meses no primeiro trimestre 
de 2009, para 6,3%, com recuo de 1,1 p.p. no segundo 
trimestre de 2009. Esse movimento refl ete menor projeção 
para a infl ação de preços livres no segundo trimestre de 
2009, quando comparada à infl ação realizada no período 
correspondente em 2008, sufi ciente para compensar os 
efeitos de projeção para a variação dos preços administrados 
maior do que a registrada no segundo trimestre de 2008. 
No terceiro trimestre a projeção se mantém relativamente 
estável e recua 0,4 p.p. no último, em parte repercutindo o 
menor valor da expectativa de infl ação para 2010 (4,5%), 
ante 5,2% para 2009. Ainda de acordo com a Tabela 6.1, a 
probabilidade estimada de a infl ação ultrapassar o limite 
superior (6,5%) do intervalo de tolerância da meta situa-se 
em torno de 11% em 2008, segundo o cenário de referência. 

 
No cenário de mercado, a projeção de 6,2% para a 

infl ação em 2008 supera em 0,2 p.p. a constante do último 
“Relatório de Infl ação” e coincide com a associada ao cenário 
de referência. De acordo com o Gráfi co 6.4 e a Tabela 6.2, 
a projeção de infl ação acumulada em doze meses recua 
para 6,1% no primeiro trimestre de 2009, segue na mesma 
tendência e encerra o ano em 4,5%, igualando-se, portanto, 
ao valor central para a meta estabelecida pelo CMN. Esse 
movimento, em parte, refl ete a expectativa de apreciação da 
taxa de câmbio em 2009. Ainda de acordo com o cenário 
de mercado, a projeção para a infl ação acumulada em doze 
meses alcança 4,3% no último trimestre de 2010. Segundo a 

Gráfico 6.3 – Projeção da inflação medida pelo IPCA, com
juros constantes de 13,75% a.a. (Cenário de referência)
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Obs.: Inflação acumulada em 12 meses (% a.a.).
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Gráfico 6.4 –  Projeção da inflação medida pelo IPCA, com 
expectativas  de mercado para as taxas de câmbio e de juros
Leque de inflação

Obs.: Inflação acumulada em 12 meses (% a.a.).

-2

0

2

4

6

8

10

III 
2007

IV I  
2008

II III IV I  
2009

II III IV I  
2010

II III IV

(%)

Tabela 6.2 – Projeção da inflação medida pelo IPCA, com 
expectativas de mercado para as taxas de câmbio e de juros ¹

Intervalo de confiança

50%

Período 30% Projeção

10% central

2008 4 6,1 6,1 6,2 6,2 6,3 6,4 6,2

2009 1 5,7 5,9 6,0 6,2 6,4 6,5 6,1

2009 2 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,0

2009 3 4,2 4,5 4,7 5,0 5,3 5,6 4,9

2009 4 3,5 3,9 4,3 4,7 5,0 5,5 4,5

2010 1 3,5 3,9 4,3 4,7 5,2 5,6 4,5

2010 2 3,2 3,8 4,3 4,7 5,2 5,7 4,5

2010 3 2,9 3,5 4,0 4,6 5,1 5,7 4,3

2010 4 2,7 3,3 4,0 4,5 5,2 5,8 4,3

Obs.: Inflação acumulada em 12 meses (% a.a.).

1/ De acordo com a Gerin.

(Cenário de referência)

Intervalo de confiança

50%

Período 30% Projeção

10% central

2008 4 6,1 6,1 6,2 6,2 6,3 6,4 6,2

2009 1 5,8 6,0 6,2 6,3 6,5 6,7 6,3

2009 2 4,6 4,8 5,1 5,3 5,6 5,8 5,2

2009 3 4,4 4,7 5,0 5,3 5,5 5,9 5,1

2009 4 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3 5,7 4,7

2010 1 3,7 4,1 4,5 4,9 5,2 5,7 4,7

2010 2 3,5 3,9 4,3 4,7 5,2 5,6 4,5

2010 3 3,2 3,7 4,1 4,5 5,0 5,5 4,3

2010 4 3,0 3,5 4,0 4,4 4,9 5,4 4,2

Obs.: Inflação acumulada em 12 meses (% a.a.).

Tabela 6.1 – Inflação do IPCA, com juros constantes de 13,75% 
a.a.
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Tabela 6.2, no cenário de mercado, a probabilidade estimada 
de a infl ação ultrapassar o limite superior do intervalo de 
tolerância da meta em 2008 é de cerca de 9%.

A comparação das trajetórias apresentadas neste 
Relatório com as divulgadas no Relatório anterior, cujas 
projeções estão reproduzidas na Tabela 6.3, indica ligeira 
elevação da projeção, para 2008, tanto no que se refere ao 
cenário de referência (0,1 p.p.) quanto ao que se refere ao 
cenário de mercado (0,2 p.p.). Por outro lado, para 2009, 
nota-se redução de 0,1 p.p. na projeção do cenário de 
referência e de 0,2 p.p. no cenário de mercado.

O Gráfi co 6.5 apresenta a evolução da infl ação 
acumulada em doze meses, de acordo com os cenários de 
referência e de mercado, até o fi nal de 2010, bem como 
a trajetória de metas. Até novembro de 2008, os valores 
referem-se à infl ação ocorrida em doze meses e, a partir 
de dezembro, consideram-se projeções. No cenário de 
referência, a projeção se eleva ligeiramente no primeiro 
trimestre de 2009, ocorrendo o contrário com a do cenário 
de mercado. No segundo trimestre de 2009, as projeções 
mudam de patamar e seguem leve tendência de queda, 
permanecendo, até junho de 2010, pouco acima do valor 
central de 4,5% para a meta, no caso do cenário de referência, 
e em torno desse valor, no caso do cenário de mercado. 
A partir de meados de 2010, as projeções mostram-se 
relativamente estáveis nos dois cenários e mantêm-se pouco 
abaixo do centro da meta até o fi nal do horizonte analisado.

A média das projeções geradas pelos modelos de 
Vetores Auto-Regressivos (VAR) para a infl ação acumulada 
em doze meses consta do Gráfi co 6.6. Até novembro de 
2008, os valores referem-se à infl ação ocorrida e, a partir de 
dezembro, a projeções. Como se pode observar, os modelos 
indicam manutenção da infl ação acumulada em doze meses 
nos patamares em que atualmente se encontra até o segundo 
trimestre de 2009, quando se desloca para um nível inferior, 
mas permanece acima do valor central da meta (4,5%) até 
o fi nal do horizonte de projeção. Note-se ainda que a média 
das projeções geradas pelos modelos VAR aumentou em 
relação à apresentada no último “Relatório de Infl ação”. 

O Gráfi co 6.7 mostra o leque de crescimento do 
produto construído com base nas hipóteses do cenário 
de referência. Tendo em vista que o modelo que gera as 
projeções de crescimento do PIB utiliza duas variáveis que 
não são diretamente observáveis, produto potencial e hiato 
do produto, os erros de previsão associados a essas projeções 
são consideravelmente maiores do que os erros contidos 

Gráfico 6.5 – Trajetória das metas e projeções referentes  
à inflação acumulada em doze meses
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Gráfico 6.6 – Projeção de inflação: modelos VAR

Obs.: Inflação acumulada em 12 meses (% a.a.). Média das projeções dos modelos.
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Gráfico 6.7 – Variação do PIB com juros fixos em 13,75% a.a.
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Período Cenário de
referência

Cenário de
mercado

2008 III 6,3 6,3

2008 IV 6,1 6,0

2009 I 5,7 5,6

2009 II 4,8 4,6

2009 III 4,9 4,7

2009 IV 4,8 4,7

2010 I 4,7 4,7

2010 II 4,6 4,6

2010 III 4,6 4,6

Tabela 6.3 – Projeções do "Relatório de 
Inflação" de setembro de 2008
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nas projeções de infl ação. De acordo com esse cenário, o 
crescimento do PIB previsto para 2008 elevou-se para 5,6%, 
0,6 p.p. acima do valor projetado no “Relatório de Infl ação” 
de setembro, em razão de o ritmo de crescimento verifi cado 
no terceiro trimestre haver superado as projeções. A projeção 
para 2009 encontra-se em 3,2%.
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Repasse Cambial para os Preços

A recente turbulência fi nanceira internacional, 
intensifi cada a partir de setembro, tem ocasionado 
movimentos cambiais signifi cativos. O dólar americano 
apreciou-se, entre o final de agosto e o final de 
novembro, 16% ante o euro, 18% ante a libra esterlina, 
31% em relação ao dólar australiano e 41% ante o real. 
O aumento da aversão ao risco e a repatriação de capitais 
têm levado também ao fortalecimento do iene japonês, 
que se apreciou 12% em relação ao dólar americano 
e 24% ante o euro, no mesmo intervalo de tempo. 
Nesse contexto, é natural que autoridades monetárias 
se preocupem com a possibilidade de repasse das 
variações cambiais para os preços. Dada a relevância 
e a atualidade do tema, este boxe objetiva apresentar 
um breve resumo da literatura recente sobre o assunto. 

Monacelli (2008) identifi ca três diferentes 
camadas de repasse, de acordo com o grau de 
sensibilidade dos preços domésticos aos preços 
internacionais. O repasse para os preços dos produtos 
importados no cais ou na fronteira seria elevado, 
mas não completo (isto é, não unitário). No caso 
das economias da Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OECD), Campa 
e Goldberg (2005) estimam repasse médio, nessa 
camada, de 0,46 p.p. no curto prazo (um trimestre) e 
de 0,64 p.p. no longo prazo. O repasse sobre os preços 
dos produtos importados no varejo seria baixo, assim 
como o repasse para índices de preços ao consumidor, 
o qual dependeria da participação de bens importados 
na cesta de consumo e da elasticidade de substituição.

Mishkin (2008) enfatiza bastante o papel de 
melhores regimes monetários nas últimas décadas 
como fator de redução do repasse cambial. Em 
contextos de política monetária mais estável e 
previsível, com expectativas de infl ação ancoradas, o 
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repasse tenderia a ser menor. Esse trabalho apresenta 
algumas razões para repasse incompleto mesmo “no 
cais”: prática de pricing to market (importadores 
ajustariam o coefi ciente de repasse em mercados tidos 
como estratégicos); local currency pricing (as fi rmas 
defi nem o preço na moeda dos países para os quais 
exportam); rigidez de preços (repasse incompleto 
no curto prazo, mas completo no longo prazo); e 
produção internacional (quando diferentes estágios 
da produção ocorrem em diferentes países, o custo 
do produto engloba variações de diversas moedas). 

Além disso, cabe lembrar que uma parcela dos 
custos de distribuição é doméstica, o que contribui para 
amenizar o repasse. Já no caso dos bens importados 
utilizados no processo de produção, o repasse depende 
do grau de substituibilidade entre insumos importados 
e insumos produzidos domesticamente (Engel, 2002). 

Em geral, a literatura aponta redução do repasse 
cambial nas últimas décadas. Gagnon e Ihrig (2004), 
por exemplo, estimam coefi cientes de repasse para um 
amplo conjunto de economias maduras entre 1971 e 
2002, e encontram o pass-through médio de 0,2 p.p. 
No entanto, quando reestimam o coefi ciente com base 
em amostras que compreendem apenas períodos de 
regimes monetários mais estáveis, com início nos 
anos 80 na maioria dos países, obtêm o valor médio 
de 0,05 p.p. 

Diversas explicações têm sido oferecidas 
para o recuo dos coefi cientes de repasse. Campa 
e Goldberg (2005) encontram evidência de que o 
principal fator na redução do repasse cambial para 
preços de importação em países desenvolvidos foi 
a mudança na composição das importações, com 
aumento da participação de manufaturados, cujos 
preços tendem a sofrer repasse menor, em detrimento 
das matérias-primas. Outras explicações enfatizam 
o papel da rigidez de preços de bens diferenciados. 
Mishkin (2008), como mencionado, ressalta a 
melhoria da qualidade da política monetária, que 
seria responsável pelo reforço da ancoragem das 
expectativas de infl ação, como fator fundamental:

 ...a stable monetary policy – supported 
by an institutional framework that allows 
the central bank to pursue a policy 
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 1/  “...uma política monetária estável – sustentada por um arcabouço institucional que permita ao banco central perseguir uma política independente 
de considerações fi scais e pressões políticas – efetivamente remove importante fonte potencial de repasse elevado de mudanças na taxa de câmbio 
para os preços ao consumidor... Um corolário importante é que o repasse reduzido só irá persistir enquanto as autoridades monetárias ratifi quem as 
expectativas do público de que continuarão a responder agressivamente a choques que tenham efeitos adversos potencialmente persistentes sobre a 
infl ação”. Tradução livre. 

independent of fi scal considerations and 
political pressures – effectively removes 
an important potential source of high 
pass-through of exchange rate changes 
to consumer prices… an important 
corollary is that low exchange rate 
pass-through will persist only so long 
as the monetary authorities continue to 
ratify the public’s expectations that they 
will continue to respond aggressively to 
shocks that have potentially persistent 
adverse effects on infl ation.1

Trabalhos empíricos têm procurado identifi car 
fatores que infl uenciariam o repasse cambial. Goldfajn 
e Werlang (2000) utilizam amostra de 71 países, no 
período de 1980 a 1998, para avaliar em que medida 
diferentes fatores macroeconômicos explicariam a 
magnitude do repasse. Os resultados estatisticamente 
mais robustos apontam o grau de valorização inicial 
da taxa real de câmbio e o patamar inicial da infl ação 
como os principais determinantes. Nesse sentido, 
quanto maior a valorização inicial, ante taxas médias 
ou de equilíbrio, menor o repasse. A justifi cativa é de 
que, se a variação da taxa de câmbio nominal estivesse 
apenas corrigindo um grande desalinhamento da taxa 
real de câmbio, a pressão por repasse para preços seria 
menor. Em outra perspectiva, quanto maior a infl ação 
inicial, maior o repasse, pois uma infl ação maior é 
acompanhada por grau de persistência da infl ação 
mais elevado. A explicação de Taylor (2000) é baseada 
na expectativa de maior persistência de mudanças 
em custos e preços – além disso, no caso de países 
emergentes, uma hipótese seria o nível ainda elevado 
de indexação. Entre os fatores estatisticamente menos 
robustos, o texto em questão destaca o hiato do produto 
e a abertura da economia: quanto maior o hiato (quanto 
mais aquecida a economia), maior o repasse; quanto 
maior a abertura, maior o repasse.

Correa e Minella (2006) investigam a presença 
de mecanismos não lineares de repasse cambial no 
Brasil, usando uma curva de Phillips com limiar 
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(threshold), para o período que vai do primeiro 
trimestre de 1995 ao quarto trimestre de 2005. As 
estimações apontam repasse maior para os preços 
livres quando a economia está mais aquecida e 
quando a depreciação cambial está acima de certo 
valor do que em episódios de depreciação modesta 
ou de apreciação cambial. Estimações atualizadas 
com amostra até o segundo trimestre de 2008 não 
apresentam mudanças signifi cativas em relação aos 
resultados anteriores. 

Note-se que, nessa estimação, o repasse 
cambial ocorre com defasagem de um trimestre, e o 
hiato do produto afeta a infl ação com defasagem de 
dois trimestres. O resultado se alinha à concepção 
de que existem defasagens nos mecanismos de 
transmissão para a infl ação e de que a taxa de câmbio 
opera com menor defasagem do que o hiato do 
produto. Nesse sentido, ver, por exemplo, o boxe 
“Política Monetária e Defasagens do Mecanismo de 
Transmissão”, publicado no “Relatório de Infl ação” 
de setembro de 2007. A esse respeito, cabe notar que 
estimativas de modelos de Vetores Auto-Regressivos 
(VAR) e semi-estruturais, em bases mensais, para a 
economia brasileira, indicam que o impacto sobre os 
preços livres concentra-se nos três primeiros meses, 
com ligeira supremacia do segundo; do quarto ao 
sexto mês, o impacto seria ligeiramente menor; e, nas 
duas classes de modelos, após doze meses, o efeito 
praticamente se esgota. Não se pode desconsiderar, 
porém, que a defasagem do repasse para o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
pode ser mais longa, visto que os itens monitorados 
respondem com atraso ao efeito das variações cambiais 
sobre índices de preço de referência. 

Burstein, Eichenbaum e Rebelo (2005) 
estudam cinco episódios de grande depreciação 
cambial (contemplando o Brasil em 1999), os quais 
são acompanhados por grandes depreciações da taxa 
de câmbio real. O texto traça um paralelo entre o 
papel dos preços de itens não comercializáveis e de 
itens comercializáveis puros, que teriam variação 
maior. De acordo com esses autores, em geral, 
a literatura erra ao dividir os índices de preços 
simplesmente em preços de não comercializáveis 
e comercializáveis. A razão é que os preços dos 
bens comercializáveis contêm dois importantes 
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componentes não comercializáveis: custos de 
distribuição (serviços de atacado e varejo; marketing 
e propaganda; e serviços de distribuição local) e 
bens locais (defi nidos como bens que são produzidos 
somente para o mercado doméstico).

Em resumo, na avaliação prospectiva da 
magnitude do repasse das variações cambiais, devem-se
levar em conta diversos fatores, como o patamar 
inicial de infl ação, o grau corrente e esperado de 
utilização dos fatores de produção, o comportamento 
da infl ação internacional e o grau de valorização inicial 
da taxa de câmbio real. Além disso, a literatura sugere 
fortemente que o grau de repasse fi nal depende, de 
forma importante, da percepção dos agentes sobre a 
postura da política monetária.
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Persistência da Inflação

1/ A amostra de países emergentes é composta de Brasil e Chile, e Alemanha, Canadá, Estados Unidos da América, França, Itália e Reino Unido 
compõem a amostra de economias maduras.

2/ Ver Stock e Watson (2003) para uma breve análise da política monetária em economias maduras em anos recentes. 

Para os formuladores de política monetária, 
uma das características mais relevantes da dinâmica 
da infl ação é seu grau de persistência, haja vista que 
a política monetária atua no sentido de diminuí-lo. 
É nesse contexto que se deve avaliar a importância 
da meta para a infl ação, no sentido de ancorar as 
expectativas. Isso porque, quanto mais ancoradas as 
expectativas, menos responsiva a choques transitórios 
(menos persistente) será a infl ação. Nos últimos anos, 
tanto economias maduras como emergentes têm 
experimentado mudanças signifi cativas nos graus de 
persistência de sua infl ação. Além de apresentar breve 
exposição sobre a literatura correlata, o objetivo deste 
boxe consiste em analisar a persistência da infl ação de 
1995 até o presente para alguns países, selecionados 
entre economias maduras e emergentes1.

De acordo com Cechetti et al. (2007), tanto 
a volatilidade como a persistência da infl ação têm 
diminuído nos últimos anos nas economias maduras. 
Nessas economias, as décadas de 60 e 70 foram 
marcadas por políticas monetárias pouco ativas no 
combate à infl ação, portanto, caracterizadas por altas 
generalizadas de preços. Por sua vez, as décadas 
mais recentes (90 e 2000) se distinguem por políticas 
monetárias ativas e por patamares de inflação 
moderados. Nos Estados Unidos da América (EUA), 
em particular, a década de 90 é conhecida como 
período de grande moderação, com crescimento do 
produto e diminuição da infl ação2.
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3/ Podemos citar, como exemplos, a introdução do regime de metas para a infl ação, a redução dos defi cits orçamentários, a adoção de regimes de 
câmbio fl utuante e a abertura comercial, dentre outros. 

4/ Estados Unidos, Inglaterra, França, Japão, Itália, Alemanha e Canadá.

Ao contrário das economias maduras, as 
emergentes conviveram muito mais tempo com 
níveis elevados de infl ação. Alguns países – como 
Brasil, Argentina e Turquia – experimentaram longos 
períodos de hiperinfl ação nos últimos quarenta anos. 
Só recentemente, as taxas de infl ação nesses países 
começaram a ceder. Isso, em parte, pode ser atribuído 
a mudanças importantes na condução de suas 
políticas macroeconômicas3. Mesmo assim, não está 
claro se a diminuição dos níveis infl acionários nesses 
países foi acompanhada de redução na persistência 
da respectiva infl ação. 

No caso do Brasil ,  há dois pontos 
particularmente vinculados à persistência da infl ação. 
Primeiro, em decorrência dos níveis extremamente 
elevados de infl ação que o país experimentou durante 
décadas, a memória infl acionária talvez ainda seja 
relevante. Além disso, parte considerável da infl ação 
brasileira, associada aos preços de bens e serviços 
administrados por contrato e monitorados, ainda é 
formalmente indexada devido a cláusulas contratuais, 
e mesmo no conjunto de preços livres há itens, como 
aluguel e taxas condominiais, que seguem práticas 
de indexação. 

A literatura sobre o assunto é diversifi cada. 
Por exemplo, Stock e Watson (2007) mostram que 
a dinâmica de infl ação nos EUA é bem descrita por 
uma soma de fatores latentes, ciclo e tendência, ambos 
com volatilidade estocástica, sendo o primeiro um 
processo estacionário, e o segundo, um processo não 
estacionário. Os autores concluem que a persistência da 
infl ação, representada pela tendência, vem diminuindo 
consideravelmente nos últimos anos. Esses resultados 
são confi rmados por Mishkin (2007). 

Cechetti et al. (2007) também utilizam a 
metodologia de Stock e Watson (2007) para estudar 
a dinâmica da infl ação nos países do G74 nos últimos 
trinta anos e obtêm resultados semelhantes. 

A persistência também é avaliada por meio 
de modelos semi-estuturais, como a curva de Phillips 
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5/ O hiato do produto é calculado pela diferença entre o Produto Interno Bruto (PIB) dessazonalizado e o PIB potencial, calculado com aplicação do 
fi ltro de Hodrick-Prescott.

6/ Curvas de Phillips sem o pass-through da taxa de câmbio para a infl ação, abrangendo termos defasados da infl ação.
7/ Os dados de infl ação ao consumidor e PIB de Alemanha, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido foram obtidos no  
 International Financial Statistics do Fundo Monetário Internacional (IFS-IMF).
8/ Ver Mishkin (2007).

novo keynesiana. Por exemplo, Rudd e Whelan (2007) 
utilizam uma curva de Phillips novo keynesiana 
híbrida (com defasagens da infl ação) e concluem 
que a infl ação norte-americana recente é bem mais 
forward-looking do que bakward-looking, evidência 
de que a persistência da infl ação vem diminuindo. 

Voltando-se agora para o principal objetivo 
deste boxe, qual seja, comparar a persistência da 
infl ação em economias emergentes e maduras, foram 
selecionadas as seguintes abordagens: um modelo 
auto-regressivo com p defasagens para a infl ação, 
AR(p); um AR(P) que inclui defasagens do hiato 
do produto5; e curvas de Phillips novo keynesianas 
híbridas6. Em todos os casos, a variável dependente 
é representada pela infl ação plena ao consumidor 
de cada economia. Nos modelos auto-regressivos, 
as defasagens foram escolhidas de modo que se 
eliminasse a autocorrelação serial nos resíduos. 
No que se refere aos modelos novos keynesianos 
híbridos, às especificações auto-regressivas, foi 
adicionado um termo forward-looking da infl ação 
e uma defasagem do hiato do produto. A amostra 
considerada nas estimações para os países fora da 
Europa compreende informações trimestrais para o 
período que se estende do segundo trimestre de 1995 
ao segundo trimestre de 2008 (1995T2-2008T2), 
e para os países europeus, o período é menor, de 
1999T1 a 2008T27. A medida de persistência é dada 
pela soma dos coefi cientes defasados da infl ação 
em todos os processos estimados8. Para analisar 
a evolução temporal da persistência, recorre-se à 
técnica de mínimos quadrados recursivos.

O Gráfi co 1 apresenta os resultados obtidos 
por meio dos modelos AR(p). Nota-se que, no Brasil 
e no Chile, a persistência infl acionária é maior do 
que nos outros países. Percebe-se também maior 
estabilidade da persistência da infl ação brasileira 
após a implementação do regime de metas para a 
infl ação em 1999, exceto no período de crise de 

Gráfico 1 – Soma dos coeficientes auto-regressivos
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confi ança (fi nal de 2002 e início de 2003). Vale 
ressaltar que as economias maduras, com exceção da 
Itália, apresentam medidas negativas de persistência, 
o que indica que a infl ação reverte à média em poucos 
trimestres. Destaca-se, ainda, que no passado recente 
a infl ação nesses países aparenta ter maior grau 
de persistência.

De acordo com o Gráfi co 2, que reproduz 
os resultados gerados por modelos AR(p) com 
defasagens para o hiato do produto, a reversão da 
infl ação à média é comportamento-padrão. Brasil 
e Chile continuam com patamar mais elevado de 
persistência inflacionária, comparados com as 
demais economias. 

Os resultados obtidos com a estimação de 
uma curva de Phillips híbrida (Gráfi co 3) mostram 
que o Brasil apresenta a inflação ao consumidor 
mais persistente entre os países analisados, em toda a 
amostra, seguido pelo Chile, embora em alguns outros 
países, como Estados Unidos e Reino Unido, a infl ação 
tenha mostrado maior persistência recentemente.

Em suma, conclui-se que, embora os países 
emergentes da amostra analisada – Brasil e Chile –
tenham reduzido sua persistência de infl ação nos 
últimos anos, ainda apresentam níveis superiores 
àqueles observados em economias maduras. 

A despeito dos recentes esforços das 
autoridades monetárias do Brasil e do Chile em 
ancorar as expectativas de inflação, parece que 
décadas de elevadas taxas de inflação nessas 
economias ensejam a preservação de mecanismos 
formais e informais de indexação, que se manifesta 
em maior grau de persistência de inflação, em 
comparação ao observado em economias maduras.

Gráfico 2 – Soma dos coeficientes auto-regressivos
Modelo AR(p) com hiato do produto
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Gráfico 3 – Soma dos coeficientes auto-regressivos
Curva de Phillips híbrida
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Este boxe segue a mesma linha do texto 
publicado no “Relatório de Infl ação” de dezembro 
de 2006 e, com base em conjunto de informação 
atualizado, analisa a evolução da infl ação observada 
em relação às metas estabelecidas, levando em conta 
os respectivos intervalos de tolerância, para uma 
amostra de países que adotam o regime de metas para 
a infl ação. Para cada país, o período analisado vai do 
trimestre em que o regime de metas foi adotado até 
o terceiro trimestre de 2008. Compara-se a infl ação 
acumulada em quatro trimestres com os valores 
estabelecidos, também para o acumulado de quatro 
trimestres, das metas e dos intervalos de tolerância, 
fazendo-se interpolações, quando necessárias. 

A Tabela 1 mostra, país por país, as 
freqüências associadas a diferentes realizações da 
infl ação observada em relação à meta estabelecida. 
A amostra foi dividida entre economias emergentes –
historicamente mais suscetíveis a choques externos –
e economias industrializadas. Da análise da Tabela 1, 
infere-se que, para os dois grupos, é alta a freqüência 
com que a inflação observada permaneceu fora 
do intervalo de tolerância: 40% nas economias 
industrializadas e 49% nas economias emergentes. 
Nos períodos em que a infl ação fi cou fora do intervalo 
de tolerância nas economias industrializadas, houve, 
aproximadamente, equilíbrio entre a freqüência em 
que permaneceu abaixo ou acima dos limites inferior 
e superior; e, no caso das economias emergentes, foi 
bem maior a freqüência em que a infl ação fi cou acima 
do limite superior do intervalo de tolerância. 

Em apenas 3% dos trimestres considerados, 
tanto para as economias emergentes quanto para 
as industrializadas, em média, a infl ação coincidiu 
com o valor central. Os dados informam, ainda, 

Inflação Observada e Metas para a Inflação: a experiência 
internacional e o Brasil
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que em 48% da amostra para as economias 
industrializadas, a infl ação fi cou abaixo do centro da 
meta (44%, no caso das emergentes). Nas economias 
industrializadas, em 27% dos trimestres a infl ação se 
posicionou entre o piso do intervalo de tolerância e 
o centro da meta (25% nas emergentes); e em 31%, 
entre o teto do intervalo de tolerância e o centro 
da meta (22% nas emergentes). Nas economias 
industrializadas, em 19% das ocasiões o limite 
superior do intervalo de tolerância foi ultrapassado 
(30% nas emergentes). Ou seja, no período 
considerado, fi car acima do valor central esteve, 
no grupo de economias industrializadas, mais 
associado a fi car dentro do intervalo de tolerância, 
e, no grupo das emergentes, a fi car acima do limite 
superior do intervalo de tolerância.

Como nas demais economias, no Brasil, o 
valor central do intervalo de tolerância raramente 
foi atingido. Em apenas 6% dos casos – o que 
corresponde a duas observações, último trimestre 
de 2000 e último trimestre de 2007 – a infl ação 
observada coincidiu com o valor central da meta. 
A freqüência total em que a infl ação permaneceu 
fora do intervalo de tolerância (27%) foi inferior à 
observada, em média, tanto no grupo dos emergentes 
(49%) quanto no dos industrializados (40%). No 
entanto, ao contrário do ocorrido na maioria das 
demais economias, no Brasil a infl ação observada 
nunca fi cou abaixo do limite inferior do intervalo 
de tolerância. Nesse sentido, tal como verifi cado no 
México e na África do Sul, a infl ação fora do intervalo 
de tolerância correspondeu, sempre, à infl ação acima 
do limite superior desse intervalo. 

Em relação à distribuição da infl ação dentro 
do intervalo de tolerância, a experiência brasileira 
diverge do padrão identifi cado na média da amostra. 
No Brasil, quando a infl ação permaneceu dentro 
do intervalo de tolerância, a freqüência em que se 
posicionou acima do valor central superou, com larga 
margem, aquela em que permaneceu abaixo, uma 
distribuição que se distancia bastante da média das 
demais economias, emergentes ou industrializadas. 
Cabe notar ainda que, diferentemente do que se 
observou na maioria dos países, verifi cou-se no 
Brasil baixa freqüência de casos em que a infl ação 
foi menor do que o valor central da meta, apenas 
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24%, ante 44% no grupo dos emergentes e 48% no 
dos industrializadas. 

Ao se analisar o comportamento recente, 
a infl ação brasileira permaneceu abaixo do valor 
central da meta do segundo trimestre de 2006 ao 
último de 2007, e acima a partir do primeiro de 
2008. A elevação das taxas de infl ação em 2008 
não se restringiu à economia brasileira. A Tabela 2 
mostra, país por país, a diferença entre a infl ação 
realizada e o teto da meta, para 2007 e para os três 
primeiros trimestres de 2008. Enquanto apenas dois 
países emergentes (Hungria e México) e um país 
industrializado (Inglaterra) apresentavam infl ação 
acima do teto da meta no primeiro trimestre de 
2007, todos os países da amostra – industrializados 
e emergentes (com a única exceção do Brasil) – 
apresentavam infl ação acima do teto da meta no 
terceiro trimestre de 2008. 

Em resumo, as evidências apresentadas 
neste boxe, com base em dados para um conjunto 
de economias que utilizam o regime de metas para a 
infl ação como arcabouço para a condução da política 
monetária, mostram que não se deve esperar que a 
infl ação observada posicione-se sistematicamente 
abaixo ou acima do valor central do intervalo de 
tolerância para a meta. É natural, e consistente com 
a experiência internacional, que a taxa de infl ação 
efetivamente observada gravite em torno do centro 
do intervalo de tolerância para a meta, raramente 
atingindo esse ponto central com exatidão. Também 
não é incomum, de acordo com o padrão identifi cado 
em outras economias, que a infl ação observada, ao 
oscilar em torno do valor central para a meta, rompa 
por vezes os limites do intervalo de tolerância, tanto 
para cima como para baixo. 
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Tabela 1 – Cumprimento trimestral das metas de inflação em países selecionados

País
Início do 

regime de 
metas

 < piso da 
meta

piso < < valor 
central da meta

valor central  < 

 < teto da 
meta

 teto da meta < 


< valor 
central

> valor 
central

   = valor 
central

Emergentes (A) (B) (C) (D) (A + B) (C + D)

   África do Sul 2000 0% 30% 26% 44% 30% 70% 0%

   Chile 1991 14% 31% 37% 15% 45% 52% 3%

   Hungria 2001 3% 26% 16% 52% 29% 68% 3%

   México 2001 0% 19% 32% 45% 19% 77% 4%

   Peru 1994 37% 27% 12% 19% 64% 31% 5%

   Polônia 1999 46% 13% 5% 33% 59% 38% 3%
Média ponderada 19% 25% 22% 30% 45% 52% 3%

Desenvolvidos

   Austrália 1993 32% 13% 17% 32% 44% 49% 7%

   Canadá 1991 24% 25% 34% 14% 49% 48% 3%

   Inglaterra 1992 3% 34% 51% 7% 37% 58% 5%

   Noruega 2001 39% 32% 16% 13% 71% 29% 0%

   Nova Zelândia 1990 4% 24% 39% 32% 28% 71% 1%

   Suécia 1995 38% 35% 20% 7% 73% 27% 0%
Média ponderada 21% 27% 31% 19% 47% 50% 3%

Brasil 1999 0% 24% 43% 27% 24% 70% 6%

* refere-se à inflação acumulada em quatro trimestres.

Tabela 2 – Desvios entre inflação e limite superior da meta

País

I II III IV I II III

Emergentes

   África do Sul -0,5 0,4 0,7 2,6 4,1 5,6 7,0

   Chile -1,4 -0,8 1,8 3,8 4,5 5,5 5,2

   Hungria 4,6 4,3 2,3 3,4 2,7 2,7 1,7

   México 0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,3 1,3 1,5

   Peru -2,7 -1,4 -0,2 0,9 2,6 2,7 3,2

   Polônia -1,0 -0,9 -1,2 0,5 0,6 1,1 1,0

Média -0,1 0,3 0,5 1,8 2,5 3,2 3,3

Desenvolvidos

   Austrália -0,6 -0,9 -1,1 0,0 1,2 1,5 2,0

   Canadá -0,7 -0,8 -0,5 -0,6 -1,6 0,1 0,4

   Inglaterra 0,1 -0,6 -1,2 -0,9 -0,5 0,8 2,2

   Noruega -2,4 -3,1 -3,8 -0,7 -0,3 -0,1 1,8

   Nova Zelândia -0,5 -1,0 -1,2 0,2 0,4 1,0 2,1

   Suécia -1,1 -1,1 -0,8 0,5 0,4 1,2 1,4

Média -0,9 -1,3 -1,4 -0,3 -0,1 0,8 1,7

Brasil -3,5 -2,8 -2,4 -2,0 -1,8 -0,4 -0,2

*Refere-se à inflação acumulada em quatro trimestres.

2007 2008




