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Seguindo procedimento adotado em anos 
anteriores, este boxe apresenta estimativas, baseadas 
nos modelos de projeção utilizados pelo Banco 
Central, para a contribuição de diversos fatores para 
a inflação em 2010. Nesse sentido, decompõe-se 
a variação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) em seis componentes: 
(i) variação cambial; (ii) inércia associada à parcela 
da inflação que excedeu a meta, acumulada a partir 
do último trimestre do ano anterior; (iii) diferença 
entre as expectativas de inflação dos agentes e a meta; 
(iv) choque de oferta; (v) inflação de preços livres, 
excluídos os efeitos dos quatro itens anteriores; e 
(vi) inflação de preços administrados por contratos 
e monitorados, retirando-se os efeitos dos itens (i) e 
(ii)1. Vale ressaltar que as estimativas apresentadas 
nesse processo de decomposição são aproximações, 
baseadas em modelos, e estão, portanto, sujeitas a 
incertezas inerentes ao processo de modelagem. 

Em relação ao apresentado em anos 
anteriores, a metodologia adotada neste boxe se 
diferencia por incluir o item (iv), choque de oferta. 
O choque de oferta foi identificado em dois passos: 
na primeira etapa calculou-se o erro de previsão 
um passo a frente, proveniente da curva de Phillips 
de preços livres. Esse erro de previsão inclui um 
componente que pode ser identificado como choque 
de oferta, o qual impacta a inflação de preços livres. 
Na segunda etapa, o erro de previsão foi projetado 
no espaço gerado por inovações em índices de preços 
de commodities em reais – medidos pelo Commodity 
Research Bureau (CRB) e pelo Índice de Commodities 

Decomposição da Inflação de 2010

1/ O procedimento básico utilizado é descrito em Freitas, Minella e Riella (2002), “Metodologia de Cálculo da Inércia Inflacionária e dos Efeitos do 
Choque dos Preços Administrados”, Nota Técnica do Banco Central do Brasil, n. 22. Neste boxe, em adição ao descrito no procedimento básico, 
foi estimado o componente “choque de oferta”.
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2/ CRB é o índice de commodities produzido pelo Commodity Research Bureau e IC-Br é o Índice de Commodities Brasil apresentado no boxe “Repasse 
dos Preços das Commodities para o IPCA e Índice de Commodities Brasil (IC-Br)” do Relatório de Inflação de dezembro de 2010.

3/ “Step 1: Estimate how much you need to tighten or loosen monetary policy to “get it right”. Then do less. Step 2: Watch developments. Step 3a: If 
things work out about as expected, increase your tightening or loosening toward where you thought it should be in the first place. Step 3b: If the 
economy seems to be evolving differently from what you expected, adjust policy accordingly.” (Blinder, 1998, pp. 17-18). 

Brasil (IC-Br)2 –, no preço internacional do petróleo, 
em reais, e no descasamento entre índices de preços 
no atacado e no varejo domésticos. Essas variáveis 
servem como instrumentos para identificar o choque 
de oferta utilizado na decomposição. 

Antes de se apresentarem as estimativas 
da decomposição da inflação, cabe fazer breve 
contextualização sobre choques de oferta. 

Choques de oferta são definidos como surpresas 
que afetam diretamente as condições de produção, tais 
como quebras de safras agrícolas, racionamentos de 
energia, aumento da produtividade das empresas ou 
melhoria dos termos de troca, entre outros, e podem ser 
positivos ou negativos. Apesar de as definições serem 
bastante simples, em geral a identificação dos choques 
é complexa, pois muitas vezes os choques não são 
facilmente classificáveis, ou podem embutir elementos 
de demanda e de oferta, tornando o processo incerto e 
dependente da utilização de modelos econômicos.

Para efeitos de condução da política monetária, 
a relevância de um choque depende de sua magnitude 
e de sua persistência, bem como das características 
estruturais da economia. Por exemplo, variações 
cambiais persistentes tendem a ser mais intensamente 
repassadas aos preços. Ou ainda, economias com 
participação elevada de alimentos na cesta de consumo 
das famílias tendem a ser mais fortemente impactadas 
quando há aumentos desses preços nos mercados 
internacionais. Em outra perspectiva, uma vez que a 
magnitude do choque, em geral, revela-se ao longo 
do tempo, uma regra usualmente aceita em bancos 
centrais sugere que se calibre a resposta, à medida 
que os efeitos forem se manifestando (Blinder, 1998)3. 

No caso específico de choque de oferta, a 
política monetária pode enfrentar trade-off entre 
estabilizar o produto e controlar a inflação. Se o choque 
for positivo – por exemplo, ganhos de produtividade – 
a situação não é conflitante, uma vez que o choque 
contribui para aumentar a oferta agregada e se alinha 
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Tabela 1 – Decomposição  da inflação de 2003 a 2010 – Em p.p.

Componente 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

IPCA (variação %) 9,30 7,60 5,69 3,14 4,46 5,90 4,31 5,91
Inércia 5,92 0,28 0,77 0,47 0,01 0,23 0,00 -0,09
Expectativa 1,71 0,37 0,27 -0,13 -0,43 0,22 -0,10 0,21
Repasse cambial -1,11 -0,34 -2,06 -0,55 -1,12 0,63 -0,24 -0,22
Choque de oferta 1,24 3,52 -0,88 0,18 2,12 1,52 -0,25 1,97
Inflação livre* -0,12 0,83 4,29 1,58 2,91 2,25 3,72 2,95
Inflação administrados** 1,66 2,93 3,31 1,60 0,96 1,05 1,18 1,10

* Excluindo repasse cambial, inércia, expectativas e choque de oferta.
** Excluindo repasse cambial e inércia.

Gráfico 1 – Índice de commodities  CRB e IC-Br
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4/ Ver, por exemplo, os modelos estocásticos de equilíbrio geral dinâmico de Aoki (2001) e de Bodenstein et al (2008).

ao esforço da política monetária para manter os preços 
estáveis. Se for negativo – por exemplo, apagão elétrico, 
quebra de safra ou aumento do preço do petróleo – 
contrai a oferta e pressiona a inflação para cima. A teoria4 
recomenda que, na presença de choques negativos de 
oferta, a política monetária ótima não reaja aos efeitos 
de primeira ordem (efeitos primários). Tal política deve 
evitar que os efeitos de aumentos localizados de preços – 
advindos de setores onde os choques de oferta se 
originaram – propaguem-se para salários nominais, 
expectativas de inflação de médio e de longo prazo e 
preços não afetados diretamente pela variação de custos 
(efeitos de segunda ordem). 

Em 2010, conforme ilustra o Gráfico 1, 
os preços de commodities, em reais, elevaram-se 
significativamente. Esse processo, uma decorrência, 
ao menos em parte, de choques de oferta, repercutiu 
rapidamente na dinâmica dos preços ao consumidor, 
de modo que a inflação medida pela variação do 
IPCA atingiu 5,91% em dezembro de 2010, ante 
4,31% no ano anterior. Considerando os dois grandes 
grupos de preços que compõem o IPCA, a inflação 
de preços livres encerrou o ano em 7,08%, e a dos 
preços administrados, em 3,13%. 

De acordo com a Tabela 1, controlando-se 
para efeitos do repasse cambial, da inércia, das 
expectativas e de choques de oferta, a maior parte 
da variação do IPCA, em anos recentes, deveu-se 
ao comportamento dos preços livres, seguido 
pelo do choque de oferta. Em 2007 e 2008, o 
choque de oferta contribuiu com 47,6% e 25,8%, 
respectivamente, da inflação total. Em 2009, 
apresentou-se desinflacionário.
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Gráfico 2 – Decomposição da taxa de inflação de 2010
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Gráfico 3 – Decomposição da taxa de inflação de 2009
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Em 2010, conforme o Gráfico 2 e a Tabela 1, 
descontados os efeitos do repasse cambial, inércia, 
expectativas e choque de oferta, os preços livres 
contribuíram com 2,95 p.p. da inflação, e os 
administrados, com 1,10 p.p.

Em termos relativos, os efeitos de preços 
livres e administrados sobre a inflação atingiram 
49,9% e 18,6%, respectivamente em 2010 (Gráfico 2). 
Em relação ao conjunto dos itens descritos em (i), 
(ii), (iii) e (iv), estima-se que, no agregado, elevaram 
o IPCA em 1,87 p.p. (31,5%), contrastando com 
o ocorrido em 2009, quando reduziram a inflação 
em 0,59 p.p., mas em linha com o ocorrido em 
2007 e 2008, anos em que a inflação foi fortemente 
influenciada por choques de oferta. 

O Gráfico 2 e a Tabela 1 indicam que a 
variação da taxa de câmbio contribuiu para reduzir a 
taxa de inflação em 2010, repetindo o que se observa 
desde 2003, exceto em 2008. De fato, a variação 
da taxa de câmbio foi responsável por redução de  
0,22 p.p. no IPCA, equivalente a 3,8% da inflação 
total. A inércia também contribuiu para o recuo do 
IPCA em 0,09 p.p., equivalente a 1,6% na inflação 
total em 2010. Por sua vez, as contribuições do 
choque de oferta e do componente dado pela 
diferença entre expectativas de inflação e meta foram 
positivas em 2010, elevando o IPCA em 1,97 p.p. e 
0,21 p.p., respectivamente, equivalentes a 33,3% e 
3,6% da inflação.

Em comparação com o ano anterior, o  
Gráfico 3 ilustra que a inflação de livres (excluídos 
os efeitos do repasse cambial, da inércia, das 
expectativas e do choque de oferta) e a inflação 
de administrados (excluídos os efeitos do repasse 
cambial e da inércia) responderam pela maior parte 
da inflação de 2009. 

Em resumo, em 2004, 2007, 2008 e 2010, 
o componente “choque de oferta” explicou mais 
de 25% da inflação observada e se aproximou da 
metade em alguns episódios. Especificamente em 
2010, a contribuição do choque de oferta foi de 
aproximadamente um terço. Cabe lembrar que esse 
choque está associado, em grande parte, à dinâmica 
dos preços das commodities no segundo semestre de 
2010. De fato, a elevação dos preços das commodities 
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se refletiu, com pequena defasagem, nos índices 
de inflação, principalmente no grupo alimentação 
e bebidas – a variação dos preços desse grupo em 
apenas quatro meses (setembro a dezembro de 2010) 
alcançou 6,67%. Por fim, é importante destacar que, 
conforme recomendado pela teoria, no que é seguida 
pela experiência internacional, a política monetária 
deve acomodar os efeitos de primeira ordem do 
choque de oferta e se manter vigilante para conter sua 
propagação e tentativas de recomposição de preços 
relativos (os efeitos de segunda ordem). 

Referências

AOKI, K. (2001). Optimal Monetary Policy 
Responses to Relative-Price Changes. Journal of 
Monetary Economics, 48, 55-80. 

BLINDER, A. (1998). Central Banking in Theory 
and Practice. MIT Press.

BODENSTEIN, M.; ERCEG, C. J.; GUERRIERI, L. 
(2008). Optimal Monetary Policy with Distinct Core 
and Headline Inflation Rates. Journal of Monetary 
Economics, 55, 18-33. 




