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2Preços

A	inflação	ao	consumidor	acelerou	no	trimestre	encerrado	
em novembro, ainda repercutindo os processos de ajustes de 
preços relativos – domésticos em relação aos internacionais 
e administrados em relação aos livres – que vêm mostrando-
se mais demorados e mais intensos que o previsto.

Os índices de preços ao produtor aceleraram no trimestre, 
refletindo,	 em	 grande	 parte,	 os	 efeitos	 da	 depreciação	
cambial sobre os preços de produtos industriais e 
agropecuários.

2.1 Índices gerais

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-
DI), divulgado pela FGV, variou 4,44% no trimestre 
terminado	em	novembro	(1,68%	no	finalizado	em	agosto).	
A variação do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) 
passou de 1,49% para 5,92%; a do Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC), de 1,58% para 2,19%; e a do Índice 
Nacional de Custo da Construção (INCC), de 3,00% para 
0,92%.

A aceleração do IPA repercutiu, em especial, a desvalorização 
do câmbio, implicando aumentos nas variações dos preços 
dos produtos industriais, de 1,38% para 4,78% (derivados 
do petróleo e álcool, 6,94%; açúcar, 42,16%) e dos produtos 
agropecuários, de 1,76% para 8,88% (bovinos, 4,31%; 
milho, 20,74%; batata-inglesa, 66,41%). Considerados 
períodos de doze meses, os preços agropecuários e 
industriais aumentaram 14,72% e 9,95%, respectivamente, 
em novembro (10,45% e 5,94%, na ordem, em agosto).

A aceleração do IPC no trimestre foi condicionada, 
sobretudo, pelos reajustes nos itens gasolina (7,82%), gás 
de botijão (16,49%) e álcool combustível (18,28%). A 
desaceleração	do	INCC	refletiu,	em	especial,	a	estabilidade	
no custo da mão-de-obra. Os preços de materiais e serviços 
variaram 1,97% no trimestre.
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Gráfico 2.1 – Evolução do IPA (10, M e DI) – Agrícola e 
industrial 
Variação % mensal

Fonte: FGV

Tabela 2.1 – Índices gerais de preços

Variação % mensal

Discriminação 2015

Jul Ago Set Out Nov

IGP-DI 0,58 0,40 1,42 1,76 1,19

   IPA 0,61 0,44 2,02 2,38 1,41

   IPC-Br 0,53 0,22 0,42 0,76 1,00

   INCC 0,55 0,59 0,22 0,36 0,34

Fonte: FGV
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Considerados intervalos de doze meses, o IGP-DI aumentou 
10,64% em novembro (7,80% em agosto e 4,10% em 
novembro de 2014).

2.2 Índices de preços ao 
consumidor

O IPCA, divulgado pelo IBGE, variou 2,39% no trimestre 
encerrado em novembro (1,64% no terminado em agosto), 
resultado de acelerações dos preços monitorados (de 
2,63% para 3,44%) e dos livres (de 1,34% para 2,05%). 
Considerados períodos de doze meses, a variação do IPCA 
passou de 9,53%, em agosto, para 10,48%, em novembro, 
reflexo	de	acelerações	dos	preços	monitorados,	de	15,75%	
para 17,95%, e dos livres, de 7,70% para 8,28%.

A evolução trimestral dos preços livres repercutiu as 
elevações nas variações dos preços dos bens comercializáveis 
(de 1,61% para 2,61%), com destaque para etanol e vestuário; 
e dos não comercializáveis (de 1,08% para 1,58%), em 
especial de alimentos in natura e passagem aérea.

O aumento na variação trimestral dos preços monitorados 
refletiu,	em	grande	parte,	o	impacto	das	maiores	altas	nos	
itens gasolina e gás de botijão, mitigado pelo recuo dos 
efeitos dos reajustes nos preços dos itens jogos de azar e 
taxa de água e esgoto.

Os preços dos serviços aumentaram 1,76% no trimestre 
encerrado	em	novembro	(1,66%	no	finalizado	em	agosto),	
com destaque para a elevação nos preços de passagens aéreas 
e alimentação fora do domicílio. Considerados períodos de 
doze meses, os preços dos serviços aumentaram 8,34% em 
novembro (8,24% em agosto).

A média mensal do índice de difusão do IPCA atingiu 
70,51% no trimestre encerrado em novembro (66,22% e 
62,47%,	na	ordem,	nos	finalizados	em	agosto	de	2015	e	em	
novembro de 2014).

2.3 Núcleos

O núcleo do IPCA, que exclui dez itens do subgrupo 
alimentação no domicílio e combustíveis, aumentou 1,62% 
no	trimestre	encerrado	em	novembro	(1,93%	no	finalizado	
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Gráfico 2.2 – Evolução do IPCA 
Variação % mensal
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Tabela 2.2 – Preços ao consumidor 

Variação % mensal

Discriminação 2015

Jul Ago Set Out Nov

IPCA 0,62 0,22 0,54 0,82 1,01

  Livres 0,45 0,19 0,42 0,64 0,98

     Comercializáveis 0,50 0,42 0,46 0,99 1,14

     Não comercializáveis 0,40 -0,01 0,38 0,34 0,85

        Serviços 0,54 0,32 0,67 0,62 0,46

  Monitorados 1,17 0,32 0,92 1,39 1,09

Fontes: IBGE e Banco Central
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em agosto). Em doze meses, a variação do núcleo atingiu 
9,41% em novembro (9,06% em agosto).

O núcleo que exclui os itens monitorados e todos os itens 
do subgrupo alimentação no domicílio variou 1,78% (1,43% 
no trimestre terminado em agosto). Considerados intervalos 
de doze meses, o indicador variou 7,33% em novembro 
(6,84% em agosto).

Os núcleos calculados por médias aparadas com suavização1 
e sem suavização variaram 2,06% e 1,75%, respectivamente, 
no	trimestre	finalizado	em	novembro	(1,96%	e	1,60%,	na	
ordem, no encerrado em agosto). Considerados períodos 
de doze meses, estes núcleos variaram, na ordem, 8,55% 
e 7,69% em novembro (7,88% e 7,15%, respectivamente, 
em agosto).

O núcleo de dupla ponderação2 aumentou 2,15% no trimestre 
finalizado	em	novembro	(1,84%	no	encerrado	em	agosto).	
Em doze meses, o indicador variou 8,82% em novembro 
(8,02% em agosto).

O	núcleo	de	inflação	do	IPC	da	FGV,	calculado	pelo	método	
das médias aparadas com suavização, aumentou 1,88% no 
trimestre	finalizado	em	novembro	(1,88%	no	terminado	em	
agosto). Considerados períodos de doze meses, o indicador 
variou 8,07% em novembro e 7,55% em agosto.

2.4 Expectativas de mercado

De acordo com a Pesquisa Focus – Relatório de Mercado, 
de 18 de dezembro, a mediana das projeções para a variação 
anual do IPCA em 2015 passou	 de	 9,49%,	 ao	 final	 de	
setembro, para 10,70%, e a mediana das projeções para 2016 
aumentou de 5,89% para 6,87%. A mediana das expectativas 
para	a	inflação	doze	meses	à	frente	–	suavizada	– passou de 
6,05% para 7,04%, no mesmo período.

As medianas das estimativas para as variações do Índice Geral 
de Preços – Mercado (IGP-M) em 2015 e em 2016 situaram-
se, na ordem, em 10,72% e 6,48% em 18 de dezembro (8,32% 
e	5,76%,	respectivamente,	ao	final	de	setembro),	e	as	relativas	
ao Índice de Preços ao Produtor Amplo – Disponibilidade 
Interna (IPA-DI) atingiram 11,40% e 6,64% (7,97% e 6,26%, 
respectivamente,	ao	final	de	setembro).
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Gráfico 2.4 – Núcleos de inflação
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Tabela 2.3 – IPCA – Itens monitorados

Variação % mensal

Discriminação Pesos 2015

Jul Ago Set Out Nov No ano

IPCA 100,00 0,62 0,22 0,54 0,82 1,01 9,62

 Livres 75,63 0,45 0,19 0,42 0,64 0,98 7,33

 Monitorados 24,37 1,17 0,32 0,92 1,39 1,09 17,45

  Principais itens

   Gás encanado 0,07 0,86 0,96 0,15 0,46 -0,17 7,35

   Ônibus urbano 2,56 0,00 0,60 0,10 0,10 1,11 14,86

   Água e esgoto 1,47 2,44 1,07 1,48 -0,04 0,40 14,64

   Plano de saúde 3,31 1,59 1,08 1,06 1,06 1,06 10,98

   Gasolina 3,99 -0,29 0,67 -0,23 5,05 3,21 18,61

   Pedágio 0,11 2,69 2,04 0,49 0,03 0,40 5,44

   Remédios 3,28 0,21 -0,11 0,30 0,15 0,02 6,63

   Energia elétrica 4,04 4,17 -0,42 0,28 0,87 0,98 50,48

   Gás veicular 0,12 2,65 2,56 2,25 1,28 0,14 14,81

   Gás de bujão 1,23 -0,04 -0,44 12,98 3,27 0,81 22,39

   Óleo diesel 0,15 -0,25 0,03 -0,12 3,26 1,76 12,76

Fontes: IBGE e Banco Central

1/ O critério utilizado para o cálculo desse indicador exclui os itens cuja variação mensal se situe, na distribuição, acima do percentil 80 ou abaixo do percentil 
20,	além	de	suavizar	ao	longo	de	doze	meses	a	flutuação	de	itens	cujas	variações	são	concentradas	em	poucos	períodos	do	ano.

2/ O critério utilizado para o cálculo desse indicador consiste na reponderação dos pesos originais – baseados na importância de cada item para a cesta do 
IPCA – pelos respectivos graus de volatilidade relativa, um procedimento que reduz a importância dos componentes mais voláteis.

Tabela 2.4 – Preços ao consumidor e seus núcleos

Variação % mensal

Discriminação 2015

Jul Ago Set Out Nov

IPCA (cheio) 0,62 0,22 0,54 0,82 1,01

  Exclusão1/ 0,41 0,33 0,55 0,63 0,59

  Exclusão2/ 0,71 0,32 0,55 0,53 0,53

  Médias aparadas com suavização 0,67 0,56 0,64 0,66 0,75

  Médias aparadas sem suavização 0,55 0,42 0,48 0,61 0,65

  Dupla ponderação 0,63 0,43 0,69 0,73 0,71

IPC-Br (cheio) 0,53 0,22 0,42 0,76 1,00

  Médias aparadas 0,58 0,58 0,42 0,76 0,69

Fontes: IBGE, Banco Central e FGV

1/ Itens excluídos: monitorados e alimentação no domicílio.

2/ Itens excluídos: 10 itens da alimentação no domicílio e combustíveis (domésticos 

    e veículos).
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As medianas das expectativas para o aumento dos preços 
administrados ou monitorados por contratos em 2015 e 
em 2016 atingiram, na ordem, 18,00% e 7,50% em 18 de 
dezembro (15,55% e 6,00%, respectivamente, em 30 de 
setembro).

As medianas da taxa de câmbio projetada pelo mercado para 
os	finais	de	2015	e	de	2016	atingiram	R$3,90/US$	e	R$4,20/
US$,	respectivamente,	em	18	de	dezembro	(R$3,98/US$	e	
R$4,00/US$,	na	ordem,	ao	final	de	setembro).	As	medianas	
das projeções para a taxa de câmbio média de 2015 e de 
2016	 situaram-se,	 na	 ordem,	 em	R$3,39/US$	 e	R$4,11/
US$	(R$3,41/US$	e	R$3,99/US$),	respectivamente,	em	30	
de setembro).

2.5 Conclusão

As	taxas	mensais	de	inflação	ao	consumidor	aceleraram	no	
trimestre	 encerrado	 em	novembro,	 refletindo,	 em	grande	
parte, aumentos nos preços de combustíveis e alimentos. 
Em	doze	meses,	 a	 inflação	medida	 pelo	 IPCA	 registrou	
nova aceleração, permanecendo acima do limite superior 
da meta estabelecida pelo CMN no âmbito do regime de 
metas	para	a	inflação.

Prospectivamente, ainda que a recente depreciação cambial 
e	 a	 inércia	 inflacionária	 representem	 riscos	 relevantes,	 o	
arrefecimento dos preços monitorados e os efeitos das 
ações de política monetária recentemente implementadas 
devem	favorecer	a	desaceleração	da	inflação	ao	consumidor.	
No primeiro trimestre de 2016, em particular, espera-se 
significativa	 desaceleração	 da	 inflação	 em	 doze	meses,	
repercutindo o descarte das elevadas taxas mensais 
registradas no mesmo período de 2015. 

Gráfico 2.5 – IPCA 

Medianas (%)

5

6

7

8

9

10

11

30/06/2015 Jul Ago Set Out Nov

2015 2016

Gráfico 2.6 – IGP-M e IPA-DI

Medianas (%)

6

7

8

9

10

11

12

30/06/2015 Jul Ago Set Out Nov

IGP-M IPA-DI

Gráfico 2.7 – Câmbio

Medianas (R$/US$)

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00

4,20

30/06/2015 Jul Ago Set Out Nov

Fim de período Média

Tabela 2.5 – Resumo das expectativas de mercado

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Em percentual

IPCA 9,01 5,50 9,49 5,89 10,70 6,87

IGP-M 7,32 5,50 8,32 5,76 10,72 6,48

IPA-DI 6,82 5,50 7,97 6,26 11,40 6,64

Preços administrados 14,70 5,96 15,55 6,00 18,00 7,50

Selic (fim de período) 14,50 12,00 14,25 12,50 ... 14,75

Selic (média do período) 13,72 13,36 13,63 13,63 ... 15,09

PIB -1,50 0,50 -2,82 -1,00 -3,70 -2,80

Em R$/US$

Câmbio (fim de período) 3,22 3,40 3,98 4,00 3,90 4,20

Câmbio (média do período) 3,09 3,30 3,41 3,99 3,39 4,11

30/09/2015 18/12/201530/06/2015
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O evento climático El Niño se caracteriza pelo 
aquecimento	da	temperatura	das	águas	superficiais	da	
costa	do	Oceano	Pacífico,	gerando	secas	ou	excesso	de	
chuvas nos trópicos e zonas subtropicais. No Brasil, 
o fenômeno causa alterações no padrão de chuva das 
distintas	regiões,	exercendo	impactos	sobre	a	inflação,	
seja pelo aumento de custos na produção de alimentos, 
seja pela redução nas tarifas de energia elétrica em 
cenário de aumento do nível dos reservatórios. Este boxe 
procura avaliar o efeito do El Niño sobre os preços ao 
consumidor.

O El Niño	 ocorre	 sem	 periodicidade	 definida	 e	 sua	
duração varia entre 12 a 15 meses. O fenômeno 
se manifestou com intensidade forte em 2015 e 
a expectativa, de acordo com a WMO1, é que se 
intensifique	em	dezembro2, devendo se consolidar como 
um dos quatro mais intensos registrados desde 19503 e 
o mais forte dos últimos 15 anos.

No Brasil, o El Niño é associado a aumento das chuvas 
no Sul, Sudeste e Centro-Oeste como mostra a evolução 
da	mediana	da	Energia	Natural	Afluente	(ENA)4 em anos 
com El Niño	moderado	e	nos	demais	anos	(Gráficos	1	
e 2).

No	Sul,	a	diferença	no	padrão	de	chuvas	se	intensifica	
a partir de agosto, em anos com El Niño moderado, e 
no Sudeste e Centro-Oeste, de dezembro a março do 
ano seguinte5.

El Niño, Chuvas e Principais Impactos Inflacionários

1/ World Meteorological Organization.
2/ Tipicamente, a intensidade do El Niño	atinge	seu	máximo	durante	os	meses	de	outubro	a	janeiro	do	ano	seguinte,	e	persiste	até	pelo	menos	o	final	

do primeiro trimestre.
3/ Eventos mais intensos ocorreram em 1972-73, 1982-83 e 1997-98.
4/	 A	energia	natural	afluente,	mensurada	em	megawatt	médio	(MWmed),	serve	como	uma	proxy	para	o	volume	de	chuvas.	Estes	dados	são	divulgados	

pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) desde janeiro de 2000.
5/	 Vale	notar,	entretanto,	que	com	base	no	teste	estatístico	de	diferença	de	médias,	a	diferença	entre	a	energia	natural	afluente	nos	casos	considerados	não	

é	estatisticamente	significativa	a	5%,	o	que	pode	ser	atribuído,	sobretudo,	ao	pequeno	tamanho	da	amostra,	de	2000/01	a	2014/15	(ou	15	observações)	
e a ocorrência de apenas 2 El Niños	moderados	no	período	(2002/03	e	2009/10).	A	ONS	não	disponibiliza	dados	de	energia	natural	afluente	anteriores	
a janeiro de 2000.
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A expectativa é que os efeitos climáticos ocorridos em 
anos de El Niño com intensidade moderada e/ou forte 
se repitam em 2015 e em 2016. Nesse sentido, o Gráfico 
3 mostra que o excesso de chuvas registrado no Sul de 
agosto a novembro de 2015 repete o padrão de outros 
El Niños de intensidade moderada. No Sudeste e no 
Centro-Oeste (Gráfico 4), o padrão histórico indica que 
a intensificação das chuvas ocorre a partir de dezembro, 
durando até o primeiro trimestre do ano seguinte.

O aumento das chuvas no Sul, Centro-Oeste e, 
principalmente, no Sudeste pode prejudicar a oferta de 
alimentos in natura6 e impactar seus preços, sensíveis 
a condições meteorológicas inadequadas (Gráfico 5). 
Nota-se, de fato, que a mediana da inflação de produtos 
in natura é superior quando ocorre El Niño moderado ou 
forte, ressaltando-se que a diferença entre as variações 
desses preços se acentua nos últimos meses do ano e no 
primeiro trimestre do ano seguinte7.

O excesso de chuvas no Sul8 pressionou os preços de 
alimentos in natura (Gráfico 6), ressalvando-se que 
fatores adicionais, como redução da área plantada e 
colhida, também influenciaram a trajetória desses preços. 
Adicionalmente, se o padrão de chuvas esperado para o 
Sudeste se confirmar nos próximos meses, a expectativa 
é de que os preços de in natura continuem aumentando 
acima do padrão sazonal até o início de 2016, embora 
em intensidade menor do que a observada em novembro 
deste ano9.

A pressão que o evento climático pode exercer sobre 
a inflação pelo canal preços de alimentos pode ser 
contrabalançada pelo impacto positivo das chuvas 
sobre as tarifas de energia. Nesse sentido, eventual 
aumento do nível dos reservatórios das regiões Sudeste 
e Centro-Oeste10 no final de 2015 e início de 2016 
poderá possibilitar o desligamento de parcela das usinas 
térmicas, que geram energia elétrica mais cara, criando 
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6/ Engloba os itens “tubérculos, “hortaliças e verduras”, raízes e legumes” e “frutas”, além do componente “ovo de galinha”, do IPCA.
7/ A amostra, neste caso, englobou os anos de 1995/96 a 2014/15. Neste período, houve ocorrência de El Niño moderado em 2002/03 e 2009/10; e de 

El Niño forte em 1997/98.
8/ A região Sul é responsável por 34,5% do total da batata-inglesa produzida no Brasil e por 67,0% do total de cebola. Estes itens têm peso significativo 

no peso total de produtos in natura no IPCA, e são os de maior alta, junto com o tomate, entre estes produtos em novembro.
9/ Alimentos in natura são produzidos, majoritariamente, na região Sudeste.
10/ Correspondem a cerca de 70% do total de reservatórios do país.
11/ Vale ressaltar que o repasse do risco hídrico das geradoras de energia elétrica para as bandeiras tarifárias pode elevar o valor do MW/hora da eletricidade 

consumida, mesmo no caso de bandeiras verdes ou amarelas.
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condições para alteração da bandeira cobrada nas contas 
de eletricidade, de vermelha para amarela ou verde.11

Estima-se que o impacto do aumento dos alimentos in 
natura para a variação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) em 2016 alcance cerca de 
0,19 p.p. no primeiro trimestre, recuando para 0,13 p.p., 
até	o	final	do	ano.12 No âmbito das tarifas de energia, 
a eventual troca de bandeira vermelha para amarela 
exerceria contribuição de -0,18 p.p. para a variação do 
IPCA em 2016 (-0,36 p.p. caso a troca seja de bandeira 
vermelha para verde).

Com base nas evidências apresentadas, o fenômeno El 
Niño pressiona os preços de alimentos in natura, com 
desdobramentos sobre o IPCA. Esse impacto deverá 
ser mais acentuado no início de 2016. O fenômeno El 
Niño poderá criar, ainda, condições para mudanças na 
bandeira tarifária de energia, com efeitos favoráveis 
sobre	a	inflação.	O	efeito	líquido	desses	dois	canais	sobre	
o IPCA tende a ser neutro ou, dependendo da evolução 
das tarifas de energia elétrica, favorável à trajetória da 
inflação	em	2016.
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Gráfico 6 – Evolução do preço de alimentos in natura no 
IPCA 
Variação mensal (%)

Fonte: IBGE e BCB

12/ Para projetar a contribuição de produtos in natura para o IPCA, foi estimado um modelo ARIMA (1,1,4) com dummies sazonais e uma dummy para 
a ocorrência de El Niños moderados ou fortes (meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março nos anos 1997/98, 2002/03, 2009/10 e 
2015/16).


