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Princípios de Condução da Política Monetária no 
Brasil
Missão e objetivos
O Banco Central do Brasil (BCB) tem como missão 
assegurar a estabilidade do poder de compra da 
moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. O 
cumprimento da missão de assegurar a estabilidade 
de preços se dá por meio do regime de metas para a 
inflação, definidas pelo Conselho Monetário Nacional.

A experiência, tanto doméstica quanto interna‑
cional, mostra que a melhor contribuição da política 
monetária para que haja crescimento econômico 
sustentável, desemprego baixo e melhora nas 
condições de vida da população é manter a taxa de 
inflação baixa, estável e previsível.

A literatura econômica indica que taxas de inflação 
elevadas e voláteis geram distorções que levam 
a aumento dos riscos e impactam negativamente 
os investimentos. Essas distorções encurtam 
os horizontes de planejamento das famílias, 
empresas e governos e deterioram a confiança de 
empresários. Taxas de inflação elevadas subtraem 
o poder de compra de salários e de transferências, 
com repercussões negativas sobre a confiança e 
o consumo das famílias. Além disso, produzem 
dispersão ineficiente de preços e diminuem o valor 
informacional que os mesmos têm para a eficiente 
alocação de recursos na economia.

Inflação alta e volátil tem, ainda, efeitos redistributivos 
de caráter regressivo. As camadas menos favorecidas 
da população, que geralmente têm acesso mais 
restrito a instrumentos que as protejam da perda do 
poder de compra da moeda, são as mais beneficiadas 
com a estabilidade de preços.

Em resumo, taxas de inflação elevadas reduzem 
o potencial de crescimento da economia, afetam 
a geração de empregos e de renda, e pioram a 
distribuição de renda.

Implementação
A política monetária tem impacto sobre a economia 
com defasagens longas, variáveis e incertas, 
usualmente estimadas em até dois anos. Devido 
à substancial incerteza associada a projeções de 
inflação no horizonte relevante para a condução da 
política monetária, em grande medida decorrente 
da incidência natural de choques favoráveis e 
desfavoráveis na economia ao longo do tempo, é 
de se esperar que, mesmo sob condução apropriada 
da política monetária, a inflação realizada oscile em 
torno da meta. O Copom deve procurar conduzir a 
política monetária de modo que suas projeções de 

inflação apontem inflação convergindo para a meta. 
Dessa forma, é natural que a política monetária seja 
realizada olhando para o futuro.

O arcabouço de metas para a inflação no Brasil é 
flexível. O horizonte que o BCB vê como apropriado 
para o retorno da inflação à meta depende tanto da 
natureza dos choques que incidem sobre a economia 
quanto de sua persistência.

O BCB entende que uma comunicação clara e 
transparente é fundamental para que a política 
monetária atinja seus objetivos de maneira eficiente. 
Assim, regularmente o BCB publica avaliações sobre 
os fatores econômicos que determinam a trajetória 
da inflação, além de riscos potenciais a essa trajetória. 
Os Comunicados e Atas do Copom, e o Relatório de 
Inflação são veículos fundamentais na comunicação 
dessas avaliações.

Relatório de Inflação
As projeções para a inflação são apresentadas em 
cenários com condicionantes para algumas variáveis 
econômicas. Tradicionalmente, os condicionantes 
referem‑se às trajetórias da taxa de câmbio e 
da taxa Selic ao longo do horizonte de projeção. 
Essas trajetórias normalmente são oriundas das 
expectativas coletadas pela pesquisa Focus, realizada 
pelo BCB com analistas independentes, ou consideram 
constantes os valores dessas variáveis. Os cenários 
apresentados envolvem uma combinação desses 
condicionantes. Cenários alternativos também podem 
ser apresentados. É importante ressaltar que esses 
cenários são alguns dos instrumentos quantitativos que 
servem para orientar as decisões de política monetária 
do Copom, e que seus condicionantes não constituem e 
nem devem ser vistos como previsões do Comitê sobre 
o comportamento futuro dessas variáveis.

As projeções condicionais de inflação divulgadas neste 
Relatório contemplam intervalos de probabilidade que 
ressaltam o grau de incerteza associado às mesmas. 
As previsões de inflação dependem não apenas dos 
condicionamentos feitos para as taxas de juros e de 
câmbio, mas também de um conjunto de pressupostos 
sobre o comportamento de variáveis exógenas. O 
Copom utiliza um conjunto amplo de modelos e 
cenários, com condicionantes a eles associados, para 
orientar suas decisões de política monetária. Ao expor 
alguns desses cenários, o Copom procura dar maior 
transparência às decisões de política monetária, 
contribuindo para sua eficácia no controle da inflação, 
que é seu objetivo precípuo.



O texto do boxe "Novas medidas de núcleo de inflação" foi alterado em 6 de agosto de 2018. A versão original 
fazia referência a “eletrodomésticos”, quando o termo correto seria “eletroeletrônicos”. Essa mudança implica 
as seguintes alterações no texto: no primeiro parágrafo da página 40, o texto original “eletrodomésticos 
(4,1%)” foi corrigido para “eletroeletrônicos (6,6%)”. No final da página 40, o original “... abrangendo 58,4% 
dos preços livres e 43,5% da cesta do IPCA” foi alterado para “... abrangendo 57,6% dos preços livres e 42,9% 
da cesta do IPCA”. No começo da página 41, o original “... que correspondem a 52,1% dos preços livres e 38% 
da cesta do IPCA” foi substituído por “... que correspondem a 51,3% dos preços livres e 38,2% da cesta do 
IPCA”. Na nota de rodapé nº 6, na página 40, alterou-se o texto “Os itens excluídos representam 28,7% ...” 
para “Os itens excluídos representam 31,3% ...”. Deve-se ressaltar que não há mudanças nos núcleos, assim 
como os gráficos e tabelas do mencionado boxe permanecem os mesmos da versão original.

Errata
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Sumário executivo

A economia brasileira segue em processo de 
recuperação, em ritmo mais gradual do que o 
considerado na edição anterior do Relatório de 
Inflação.

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu no primeiro 
trimestre do ano, em relação ao trimestre anterior, 
pelo quinto período consecutivo. Do lado da oferta, 
destacou‑se o aumento da produção agropecuária em 
ambiente de desaceleração da atividade da indústria. 
A demanda doméstica continua em trajetória de 
retomada com crescimento consistente do consumo das 
famílias e do investimento. A projeção de crescimento 
do PIB para este ano é de 1,6%, abaixo da apresentada 
no Relatório de Inflação de março, refletindo retomada 
em ritmo mais lento do que o previamente esperado.

A paralisação no setor de transporte de cargas no 
mês de maio dificulta a leitura da evolução recente 
da atividade econômica. Dados referentes ao mês 
de abril sugerem atividade mais consistente que nos 
meses anteriores. Entretanto, indicadores referentes 
a maio e, possivelmente, junho deverão refletir os 
efeitos da referida paralisação, afetando a dinâmica 
da atividade no segundo trimestre e influenciando a 
revisão da projeção de crescimento anual.

A economia segue operando com elevado nível de 
ociosidade dos fatores de produção, refletido nos 
baixos índices de utilização da capacidade da indústria 
e, principalmente, na taxa de desemprego. Destaque‑
se, entretanto, que a retomada da economia tem 
se traduzido em redução gradual dessa ociosidade. 
Particularmente, no mercado de trabalho, a taxa de 
desemprego tem mantido tendência de queda em 
ritmo moderado.

O cenário externo seguiu mais desafiador e apresentou 
volatilidade. A evolução dos riscos, em grande parte 
associados à normalização das taxas de juros em 
determinadas economias avançadas, produziu ajustes 
nos mercados financeiros internacionais. Como 
resultado, houve redução do apetite ao risco em 
relação a economias emergentes.
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A economia brasileira apresenta maior capacidade 
de absorver eventual revés no cenário internacional 
devido à situação robusta de seu balanço de 
pagamentos e ao ambiente com inflação baixa, 
expectativas ancoradas e perspectiva de recuperação 
econômica. Não obstante, persistem riscos associados 
a uma possível deterioração adicional do cenário para 
economias emergentes num contexto de frustração 
das expectativas sobre as reformas e ajustes 
necessários na economia brasileira.

As expectativas de variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apuradas pela 
pesquisa Focus situam‑se em torno de 3,9% para 
2018 e 4,1% para 2019. Para 2020, as expectativas 
encontram‑se em torno de 4,0%.

O Comitê julga que, no curto prazo, a inflação deverá 
refletir os efeitos altistas significativos e temporários 
da paralisação no setor de transporte de cargas e de 
outros ajustes de preços relativos. As medidas de 
inflação subjacente ainda seguem em níveis baixos, 
inclusive os componentes mais sensíveis ao ciclo 
econômico e à política monetária.

No que se refere às projeções condicionais de 
inflação, de acordo com o cenário com taxa de juros 
constante a 6,50% a.a. e taxa de câmbio constante 
a R$3,70/US$, projeta‑se inflação em torno de 
4,2% para 2018 e de 4,1% para 2019. Para 2020, as 
projeções de inflação nesse cenário são de cerca de 
4,1%. No cenário com taxas de juros e de câmbio 
extraídas da pesquisa Focus, as projeções são de 
inflação em torno de 4,2% para 2018 e de 3,7% para 
2019. Para 2020, as projeções são de cerca de 3,7%.

Na reunião mais recente do Copom (215ª Reunião), 
seus membros discutiram possíveis efeitos mais 
perenes dos choques enfrentados pela economia 
brasileira. Concordaram que, no curto prazo, deverá 
ser mais difícil verificar se a evolução da economia 
segue em linha com seu cenário básico para o médio 
e longo prazos. Concluíram que esse contexto reforça 
a importância de acompanhar ao longo do tempo a 
evolução do cenário básico e seus riscos e de avaliar a 
perenidade dos efeitos dos choques sobre a inflação 
(i.e., seus efeitos secundários) de forma a garantir que 
a conquista da inflação baixa perdure, mesmo diante 
de choques adversos.

Naquela reunião, o Copom decidiu, por unanimidade, 
pela manutenção da taxa básica de juros em  
6,50% a.a. O Comitê entende que essa decisão reflete 
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seu cenário básico e balanço de riscos para a inflação 
prospectiva e é compatível com a convergência da 
inflação para a meta no horizonte relevante para a 
condução da política monetária, que inclui os anos‑
calendário de 2018 e, principalmente, de 2019.

Na ocasião, o Copom comunicou que seu cenário 
básico para a inflação envolve fatores de risco 
em ambas as direções. Por um lado, a (i) possível 
propagação, por mecanismos inerciais, do nível 
baixo de inflação passada pode produzir trajetória 
prospectiva abaixo do esperado. Por outro lado, (ii) 
uma frustração das expectativas sobre a continuidade 
das reformas e ajustes necessários na economia 
brasileira pode afetar prêmios de risco e elevar a 
trajetória da inflação no horizonte relevante para 
a política monetária.  Esse risco se intensifica no 
caso de (iii) continuidade da reversão do cenário 
externo para economias emergentes. Esse último 
risco se intensificou desde a reunião do Copom em 
maio (214ª reunião), enquanto diminuiu o risco de a 
inflação ficar significativamente abaixo da meta no 
horizonte relevante.

O Copom entende que a conjuntura econômica 
prescreve política monetária estimulativa, ou seja, 
com taxas de juros abaixo da taxa estrutural. O 
Comitê enfatiza que a continuidade do processo de 
reformas e ajustes necessários na economia brasileira 
é essencial para a manutenção da inflação baixa 
no médio e longo prazos, para a queda da taxa de 
juros estrutural e para a recuperação sustentável da 
economia.

O Copom entende que deve pautar sua atuação 
com foco na evolução das projeções e expectativas 
de inflação, do seu balanço de riscos e da atividade 
econômica. Choques que produzam ajustes de 
preços relativos devem ser combatidos apenas no 
impacto secundário que poderão ter na inflação 
prospectiva (i.e., na propagação a preços da economia 
não diretamente afetados pelo choque). É por meio 
desses efeitos secundários que esses choques podem 
afetar as projeções e expectativas de inflação e 
alterar o balanço de riscos. Esses efeitos podem 
ser mitigados pelo grau de ociosidade na economia 
e pelas expectativas de inflação ancoradas nas 
metas. Portanto, não há relação mecânica entre 
choques recentes e a política monetária. Em suas 
deliberações, os membros do Copom enfatizaram 
que essa prescrição requer manutenção do ambiente 
com expectativas ancoradas.
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Na avaliação do Copom, a evolução do cenário básico 
e do balanço de riscos prescreve manutenção da taxa 
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 
(Selic) no nível vigente.  O Copom ressalta que os 
próximos passos da política monetária continuarão 
dependendo da evolução da atividade econômica, 
do balanço de riscos e das projeções e expectativas 
de inflação.
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Conjuntura econômica

Este capítulo do Relatório de Inflação analisa 
a evolução recente da conjuntura econômica, 
considerando o cenário internacional e doméstico, 
bem como as perspectivas para a evolução da 
economia do país nos próximos trimestres. A 
avaliação do cenário internacional aborda as principais 
economias avançadas e emergentes, com ênfase em 
aspectos que tendem a exercer influências sobre a 
economia brasileira, em especial, os indicadores de 
inflação e de atividade.

A análise da conjuntura doméstica abrange os 
principais condicionantes da atividade econômica, 
considerada tanto pela evolução das contas nacionais 
como pela trajetória de indicadores setoriais de 
maior frequência e tempestividade. Avaliam‑se os 
aspectos centrais associados aos movimentos no 
mercado de trabalho, à evolução do mercado crédito, 
aos desempenhos das contas públicas e das contas 
externas do país. A seção final do capítulo analisa o 
comportamento da inflação e das expectativas de 
mercado, considerando as trajetórias dos principais 
indicadores de preços.

1.1 Cenário externo

A evolução recente da atividade nas principais 
economias aponta para continuidade do ciclo 
disseminado de expansão global, a despeito 
de perspectivas de desaceleração do ritmo de 
crescimento em algumas economias avançadas.

Indicadores para Área do Euro, Japão e Reino Unido 
sugerem moderação no crescimento econômico e 
acomodação nas pressões inflacionárias no primeiro 
trimestre de 2018. Nos Estados Unidos da América 
(EUA), permanece a perspectiva de normalização 
gradual das condições monetárias, em ambiente 
de contínuo aperto do mercado de trabalho e de 
elevação da inflação para patamar próximo a 2,0%.
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O cenário atual mostra‑se mais complexo, com 
menor sincronismo no processo de normalização 
monetária das principais economias, o que se traduz 
em maior volatilidade nos mercados e em condições 
financeiras globais mais apertadas, com impactos, 
principalmente, para as economias emergentes. 
Destaque‑se, nesse sentido, a trajetória de alta dos 
indicadores de risco país ao longo do ano.

As oscilações recentes dos mercados internacionais 
refletem a evolução dos riscos relacionados à 
normalização das taxas de juros em algumas economias 
avançadas e, em menor grau, a preocupações sobre 
as perspectivas do comércio internacional. As 
magnitudes dos ajustes na precificação dos ativos de 
economias emergentes decorrem, adicionalmente, 
de componentes idiossincráticos de cada economia.

Nos EUA, a atividade econômica permanece robusta, 
não‑obstante o crescimento menor do que o esperado 
no primeiro trimestre de 2018. A demanda doméstica 
manteve expansão consistente, mesmo em ambiente 
de incertezas globais. Os indicadores de mercado 
de trabalho sinalizam riscos de eventuais pressões 
salariais futuras, o que corrobora a perspectiva de 
continuidade da normalização da política monetária 
americana e, por conseguinte, contribui com o 
fortalecimento do dólar em nível global.

Na Área do Euro, a desaceleração da atividade no 
primeiro trimestre (expansão de 1,5%, taxa trimestral 
anualizada e dessazonalizada) pode estar associada 
a fatores temporários, como condições climáticas 
severas e paralisações localizadas de trabalhadores, 
especialmente na França e Alemanha. Há expectativa 
de continuação do ciclo de expansão na região, 
embora com taxas de crescimento em patamares 
mais moderados do que os registrados em 2017.

No Japão, houve contração do PIB no primeiro 
trimestre de 2018 (0,6%, taxa trimestral anualizada 
e dessazonalizada), interrompendo longa sequência 
de crescimento econômico. Esse resultado refletiu 
a queda do consumo das famílias e a menor 
contribuição do setor externo.

As taxas interanuais de inflação nas principais 
economias apresentaram alterações em sua 
composição. As medidas de inflação subjacentes têm 
se mostrado mais contidas do que o esperado, com 
revisões para baixo nas projeções para a Área do Euro 
e Japão. Em oposição, aumentos dos componentes 
energia e alimentos têm exercido pressão contrária, 
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reduzindo as perspectivas de queda adicional nos 
índices de inflação. Nos EUA, consistente com a 
recuperação da atividade econômica e com o aperto 
no mercado de trabalho, as medidas de inflação anual 
têm se aproximado do patamar de 2,0%, estabelecido 
como objetivo do banco central norte‑americano no 
longo prazo.

As pressões moderadas de preços e salários nos 
países avançados têm reforçado o cenário de ajuste 
gradual das condições monetárias. Os ajustes são 
dirigidos pela avaliação prospectiva de preços e 
atividade, de maneira a dirimir riscos de volatilidade 
no processo de normalização.

Em resumo, as taxas de inflação permanecem 
reduzidas nas principais economias avançadas e 
o crescimento global continua robusto. O cenário
atual mostra‑se mais desafiador, com reavaliação 
dos ativos globais e maior volatilidade nos mercados 
emergentes em resposta à normalização da política 
monetária de economias centrais.

1.2 Conjuntura interna

Atividade econômica e mercado de 
trabalho

O conjunto de indicadores de atividade divulgados 
desde o último Relatório de Inflação sinaliza 
continuidade do processo de recuperação da economia 
brasileira. Destaque‑se, nesse sentido, o crescimento 
do PIB no primeiro trimestre do ano relativamente ao 
trimestre imediatamente anterior, quinta expansão 
trimestral consecutiva nessa base de comparação.

A despeito do crescimento do PIB, os desempenhos 
observados para setores mais correlacionados ao 
ciclo econômico evidenciaram arrefecimento da 
atividade no início do ano. No segundo trimestre, 
a paralisação no setor de transporte de cargas, 
em maio, trouxe impactos negativos, ainda não 
completamente delineados, que comprometeram a 
reação da atividade que vinha sendo esboçada pelos 
resultados observados em abril.

O mercado de trabalho continua em recuperação, não 
obstante a recente redução no ritmo de crescimento 
da população ocupada, bem como do rendimento 
médio recebido pelos ocupados.

Tabela 1.1 – Produto Interno Bruto
Trimestre ante trimestre imediatamente anterior
Dados dessazonalizados

Variação %

Discriminação 2017 2018

I Tri II Tri III Tri IV Tri I Tri

PIB a preços de mercado 1,1 0,6 0,3 0,2 0,4

   Agropecuária 11,6 -2,6 -1,8 -0,1 1,4

   Indústria 1,3 -0,4 1,0 0,7 0,1

   Serviços 0,4 0,7 0,5 0,1 0,1

Consumo das famílias 0,2 1,1 1,1 0,1 0,5

Consumo do governo 0,0 -0,2 -0,3 0,1 -0,4

FBCF -0,8 0,4 2,0 2,1 0,6

Exportação 4,8 1,2 3,6 -0,8 1,3

Importação 2,3 -2,8 6,5 1,6 2,5

Fonte: IBGE

Gráfico 1.5 – PIB e componentes 1/

Média 2012 = 100

Fonte: IBGE
1/ Série com ajuste sazonal.
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Nesse contexto, a projeção central para o crescimento 
do PIB em 2018 foi revista de 2,6%, divulgada na 
edição de março do Relatório de Inflação, para 1,6%1, 
comparativamente a expansão de 1,0% do PIB em 
2017.

O crescimento do PIB no primeiro trimestre de 2018 
– variação de 0,4% comparativamente ao trimestre 
anterior, dados dessazonalizados – refletiu, no âmbito 
da oferta, a expansão do produto agropecuário 
(1,4%), que compensou a desaceleração da atividade 
na indústria. Dentre os componentes da demanda 
agregada, destacaram‑se o Consumo das Famílias 
e a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), com 
sequências de crescimentos trimestrais consecutivos 
não observadas desde 2013.2

Dados de diversos segmentos produtivos mostraram 
crescimento mensal relevante da atividade em abril. A 
despeito dessa evolução na margem, a análise em bases 
trimestrais corrobora a perspectiva de moderação no 
ritmo de atividade, em linha com acomodação de 
indicadores qualitativos que procuram aferir o nível 
de confiança de empresas e consumidores.

A produção industrial recuou 0,1% no trimestre 
terminado em abril, após crescer 2,2% no encerrado 
em janeiro, de acordo com dados dessazonalizados da 
Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM‑PF), 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Reforçando a leitura de arrefecimento da atividade 
do setor, mencione‑se que apenas sete dos 26 ramos 
da indústria registraram crescimento da produção, 
nessa base de comparação, ante dezoito ramos 
com expansão no trimestre encerrado em janeiro. 
Destaque‑se, adicionalmente, o desempenho positivo 
da indústria de automóveis, 3,8%, contrastando com 
a média do setor.

O volume de serviços recuou 0,6% no trimestre 
encerrado em abril de 2018 em relação ao encerrado 
em janeiro, quando havia mostrado elevação de 
1,1%, segundo dados dessazonalizados da Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS), do IBGE. Dois dos cinco 
grandes segmentos pesquisados recuaram, com 
ênfase em "transportes, serviços auxiliares aos 
transportes e correio", ‑0,9%, segmento cuja dinâmica 
se correlaciona com a atividade industrial.

No âmbito da demanda, a atividade do comércio, 
principal indicador do consumo, mostrou aceleração 

1/ Ver boxe “Revisão da projeção do PIB para 2018” neste Relatório.
2/ Análise comparativa da dinâmica desses componentes nos diversos períodos de recuperação econômica encontra‑se no boxe 

“Componentes privados da demanda agregada em ciclos de retomada da atividade econômica” neste Relatório.

Gráfico 1.7 – Índice de Volume de Serviços1/

Média 2014 = 100

Fonte: IBGE
1/ Série com ajuste sazonal.
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Gráfico 1.6 – Produção industrial1/
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Fonte: IBGE
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na margem. As vendas do comércio ampliado 
avançaram 2,2% no trimestre finalizado em abril, em 
relação ao terminado em janeiro, quando cresceram 
1,7%, no mesmo tipo de comparação, segundo dados 
dessazonalizados da Pesquisa Mensal do Comércio 
(PMC) do IBGE. O desempenho do setor mostra‑
se, em parte, influenciado pelo maior dinamismo 
do segmento automotivo, cujas vendas cresceram 
9,6% no período, impulsionadas, sobretudo, pela 
expansão do crédito – os empréstimos às famílias 
para aquisição de veículos aumentaram 26,5% no 
primeiro quadrimestre do ano em relação a igual 
período de 2017.

Enquanto não forem divulgadas as trajetórias de 
indicadores setoriais mais abrangentes, referentes 
a maio e meses subsequentes, não será possível 
dimensionar, de forma precisa, o impacto da 
paralisação do setor de transporte de cargas sobre 
a atividade econômica. Estatísticas divulgadas 
mais tempestivamente, entretanto, sinalizam 
influência expressiva do evento sobre a produção 
e o varejo. Dados diários do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS) mostram severo recuo da 
carga de energia no sistema ao longo dos dias de 
paralisação – variação de ‑16% no período mais crítico 
– em relação à média nos dias de maio anteriores 
à paralisação. O Índice Cielo de Varejo Ampliado 
(ICVA)3, construído com base em receitas de vendas 
de varejistas, sugere queda de 15% no comércio 
durante o período de agravamento do evento, após 
ligeira alta inicial explicada, principalmente, por 
elevações nas vendas em postos de combustíveis 
e em supermercados decorrentes de possível 
comportamento defensivo dos consumidores em 
meio a riscos de desabastecimento.

Indicadores mensais – como a produção de 
automóveis, divulgada pela Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea); 
vendas de automóveis novos, dados da Federação 
Nacional da Distribuição de Veículos Automotores 
(Fenabrave); tráfego de veículos pesados em rodovias 
pedagiadas, estimado pela Associação Brasileira de 
Concessionárias de Rodovias (ABCR); e expedição de 
papel ondulado, publicada pela Associação Brasileira 
do Papelão Ondulado (ABPO) – registraram quedas 
expressivas em maio, em parte refletindo paradas em 
fábricas e movimento significativamente menor nas 
concessionárias na última semana do mês.

A paralisação no setor de transporte de cargas 
tende a afetar, também, a evolução dos índices de 

3/ Índice desenvolvido pela empresa Cielo com base nas vendas realizadas nos pontos de vendas ativos credenciados à companhia.

Gráfico 1.10 – Produção e vendas de veículos1/

Média 2012 = 100

Fonte: Anfavea
1/ Dados dessazonalizados.
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Gráfico 1.11 – Índices de confiança1/
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Fonte: FGV
1/ Séries com ajuste sazonal.
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Gráfico 1.8 – Índice de volume de vendas1/

Média 2014 = 100

Fonte: IBGE
1/ Série com ajuste sazonal.
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Gráfico 1.9 – Carga diária do sistema integrado de 
energia1/

GWh

Fonte: ONS
1/ Dados dessazonalizados.
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confiança dos diversos segmentos empresariais 
e dos consumidores. Esses indicadores já vinham 
sinalizando, na margem, arrefecimento do ritmo 
de recuperação4 econômica, refletindo tanto o 
comportamento dos componentes associados à 
percepção da situação atual quanto dos relacionados 
às expectativas para os próximos meses.

Em relação à evolução dos investimentos, a trajetória 
de retomada observada no segundo semestre de 2017 
manteve‑se no início do ano corrente. A expansão da 
FBCF no primeiro trimestre de 2018 – alta de 0,6% 
segundo as Contas Nacionais do IBGE – configurou 
o quarto período consecutivo de crescimento na 
margem, fato não observado desde o terceiro 
trimestre de 2013. Em comparação ao mesmo 
período do ano anterior, a FBCF cresceu 3,5% no 
primeiro trimestre de 2018, repercutindo movimento 
ascendente na produção de bens de capital.

Observam‑se dinâmicas distintas dos componentes 
da FBCF no ano, evidenciadas pelo crescimento 
expressivo na absorção, refletindo incrementos na 
produção e na importação de bens de capital5, em 
contraste com a relativa estabilidade na evolução 
dos indicadores de desempenho da construção civil 
(produção de insumos para o setor).

A recuperação ainda incipiente do mercado 
imobiliário – dado o nível elevado de estoque de 
imóveis residenciais e comerciais – e o investimento 
do setor público em nível historicamente baixo inibem 
contribuição mais consistente do setor. A ampliação 
da incerteza, expressa na recente volatilidade 
dos indicadores financeiros, e o arrefecimento da 
confiança dos empresários são fatores adicionais que 
comprometem reação mais vigorosa do investimento 
no ano.

Adicionalmente, a economia segue operando 
com elevado nível de ociosidade dos fatores de 
produção, refletido nos baixos índices de utilização 
da capacidade da indústria e na taxa de desocupação.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) 
da Fundação Getulio Vargas (FGV) da indústria 
de transformação cresceu 1,4 p.p. no trimestre 
encerrado em maio, atingindo 76,4% considerando‑se 
dados dessazonalizados, prosseguindo em trajetória 
de recuperação iniciada no final de 2017. O indicador, 

4/ Os resultados dos indicadores de confiança relativos a junho não haviam sido divulgados até a data de corte das informações (15 
de junho) para esta edição do Relatório de Inflação. 

5/ Série de importação de bens de capital foi suavizada removendo eventos extraordinários ocorridos em junho de 2016 e em fevereiro 
deste ano.

Gráfico 1.12 – Formação bruta de capital fixo1/

Crescimento trimestral (%)

Fonte: IBGE
1/ Série com ajuste sazonal.
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Gráfico 1.13 – Indicadores de FBCF1/

Média 2014 = 100

Fonte: IBGE
1/ Séries com ajuste sazonal.
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Gráfico 1.14 – Nível de utilização da capacidade 
instalada1/

MM3M (%)

Fonte: FGV
1/ Séries com ajuste sazonal.

72

74

76

78

80

82

84

Mai
2012

Mai
2013

Mai
2014

Mai
2015

Mai
2016

Mai
2017

Mai
2018

Nuci Média histórica



Junho 2018  \  Banco Central do Brasil  \  Relatório de Inflação  \  17

entretanto, permanece em patamar abaixo da sua 
média histórica (80,3%).

O mercado de trabalho segue em recuperação 
moderada, em linha com o ritmo de retomada 
da atividade econômica. A recente trajetória da 
população ocupada evidencia a tendência de 
ajuste gradual no mercado de trabalho, movimento 
consistente com a característica pró-cíclica da 
produtividade do trabalho, conforme mencionado em 
edições anteriores do Relatório de Inflação.6

A taxa de desocupação, divulgada pela Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 
Contínua), do IBGE, situou‑se em 12,9% no trimestre 
encerrado em abril – 0,7 p.p. menor que no mesmo 
período do ano anterior –, resultado da expansão 
da população ocupada em 1,7%, enquanto a força 
de trabalho variou 0,8%. Nas séries sazonalmente 
ajustadas7, a taxa de desocupação recuou de 12,5% 
para 12,2% entre os trimestres finalizados em janeiro 
e abril, com recuos de 0,2% e 0,5% da população 
ocupada e da força de trabalho, nessa ordem. A 
evolução de ocupados na margem reflete, em parte, 
o arrefecimento na geração de postos em categorias
associadas à informalidade, que havia aumentado de 
forma expressiva em 2017.

Estatísticas do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, 
demonstram evolução mais robusta do emprego 
formal, constrastando com a tendência observada 
nessa categoria de ocupação na PNAD Contínua.8 
Os dados do Caged registraram geração de 233,2 
mil postos formais no trimestre encerrado em 
abril9 (31,8 mil no mesmo período do ano anterior), 
destacando‑se o volume de contratações no setor de 
serviços e na indústria de transformação. O índice de 
emprego formal cresceu 0,2% no trimestre, na série 
com ajuste sazonal10, terceira variação trimestral 
positiva seguida.

O rendimento médio real habitual do trabalho, 
divulgado pela PNAD Contínua diminuiu 0,1% no 
trimestre terminado em abril, em comparação ao 
finalizado em janeiro, comportamento influenciado 

6/ Ver boxes “Considerações acerca da evolução da produtividade do trabalho e do nível de ocupação no Brasil”, Relatório de Inflação 
de março de 2017, e “Evolução recente da produtividade do trabalho”, Relatório de Inflação de setembro de 2017.

7/ Ajuste sazonal realizado pelo Banco Central.
8/ As diferenças temporárias nas trajetórias dos indicadores refletem as metodologias distintas inerentes às fontes dos dados. A PNAD 

Contínua é uma pesquisa feita por questionário,  com amostra domiciliar, enquanto o Caged refere‑se a um cadastro de informações 
reportadas pelas empresas ao Ministério do Trabalho.

9/ Dados sem ajustes para contemplar declarações fora do prazo.
10/ Ajuste sazonal realizado pelo Banco Central.

Gráfico 1.16 – População ocupada1/

Dez 2013 = 100

Fonte: IBGE, MTb
1/ Dados dessazonalizados.
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Gráfico 1.17 – Rendimento do trabalho
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Fonte: IBGE
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Gráfico 1.15 – Taxa de desocupação1/
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Fonte: IBGE
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por fato atípico na amostragem11. Com correção do 
evento atípico, estima‑se que o rendimento médio 
real tenha aumentado 0,4% no período, ainda 
beneficiado pelo cenário inflacionário benigno. 
A massa real de salários recuou 0,2% na mesma 
referência (aumento de 0,2% após remoção de outlier 
da amostra), refletindo as variações do rendimento 
e da população ocupada.

Crédito

O mercado de crédito evolui em linha com a 
recuperação da atividade econômica e com os 
estímulos provenientes do atual ciclo  de flexibilização 
da política monetária. O saldo das operações de 
crédito aumentou 1,5% no trimestre finalizado em 
maio em relação ao trimestre anterior, refletindo 
variações de 1,7% no segmento de pessoas físicas 
e de 1,2% no de pessoas jurídicas. Para as pessoas 
físicas, destacaram‑se os aumentos das carteiras de 
financiamento de veículos e de crédito pessoal, em 
linha com a tendência de avanço do consumo das 
famílias. Nos empréstimos às empresas, as captações 
junto aos mercados de capitais e externo seguem 
compensando, em parte, o menor dinamismo do 
financiamento no Sistema Financeiro Nacional (SFN), 
principalmente nas modalidades de capital de giro 
e financiamento a investimentos com recursos do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES).12

A evolução das concessões de crédito dessazonalizadas 
possibilitam avaliar movimentos relevantes na 
margem, indicativos do comportamento futuro dos 
saldos. Nesse contexto, observou‑se crescimento de 
0,1% dos novos empréstimos no trimestre finalizado 
em maio ante trimestre anterior, refletindo elevações 
de 0,9% no segmento de pessoas jurídicas e de 0,1% 
nas concessões de crédito a pessoas físicas.13

No âmbito do crédito às pessoas jurídicas, ressalte‑se 
a elevação robusta das concessões nas modalidades 
de Adiantamento sobre Contratos de Câmbio (ACC) 
e capital de giro.

A taxa média de juros das novas operações de crédito 
(25,0% a.a. em maio) recuou 1,9 p.p. no trimestre, 

11/ Indivíduo com domicílio em bairro de baixa renda e rendimento mensal informado de R$ 1 milhão entrou na amostra da PNAD 
Contínua em dezembro de 2016 e permaneceu até dezembro de 2017, afetando a evolução da série de rendimento médio. 

12/ Ver Boxe “Financiamento e dívidas de pessoas jurídicas” do Relatório de Inflação de março de 2018 e Boxe “Financiamento amplo 
das empresas”, neste Relatório.

13/ Após dessazonalização, não se preserva a aditividade das séries que compõem a totalização.

Gráfico 1.18 – Saldo das operações de crédito
R$ bilhões
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Gráfico 1.20 – Concessões dessazonalizadas
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seguindo tendência de declínio desde o final de 2016.14 
Nas operações com recursos livres, observaram‑
se variações respectivas de ‑3,9 p.p. e ‑1,6 p.p. nos 
segmentos de pessoas físicas e jurídicas. A taxa média 
de juros das operações com recursos direcionados 
recuou 1,2 p.p. no trimestre, influenciada pela queda 
de 3,0 p.p. no segmento de pessoas jurídicas. O 
Indicador de Custo de Crédito (ICC) manteve tendência 
de recuo gradual no trimestre encerrado em maio 
(21,2% a.a.), repercutindo as variações de ‑0,5 p.p. e  
‑0,6 p.p. nos segmentos de pessoas físicas e jurídicas, 
respectivamente. Nas operações com recursos livres, 
mais sensíveis ao ciclo da política monetária, o ICC 
recuou 1,6 p.p., atingindo 33,7% a.a. No segmento 
de recursos direcionados, o indicador permaneceu 
estável em 8,9% a.a.

A inadimplência mantém tendência declinante, 
delineada desde meados de 2017. Consideradas as 
operações com atrasos superiores a 90 dias, a taxa de 
inadimplência recuou para 3,3% em maio (‑0,1 p.p. em 
relação a fevereiro), refletindo percentuais de 3,6% 
e 3,0% nos empréstimos às famílias e às empresas, 
nessa ordem.

Para 2018, estima‑se expansão de 3,0% do saldo de 
crédito do SFN. O saldo das operações de crédito às 
famílias deverá avançar 7,5%, beneficiado pela queda 
do custo do crédito, pela recuperação da economia e 
pela redução do nível de endividamento das famílias 
a patamar próximo ao de 2011.

Em contrapartida, projeta‑se recuo de 2,0% da 
carteira de crédito às pessoas jurídicas, em contexto 
de desalavancagem das empresas e maior dinamismo 
nos mercados de capitais e externo. Para o saldo das 
operações de crédito com recursos livres, estima‑se 
crescimento de 7,0%, ao passo que a projeção para a 
carteira de crédito com recursos direcionados indica 
recuo de 1,0%.

Em linha com as projeções para o ano, dados da última 
Pesquisa Trimestral sobre Condições de Crédito 
(PTC)15 realizada entre primeiro e quinze de junho 
de 2018 junto a instituições financeiras, mostram 
continuidade de expectativas positivas. Para o 
terceiro trimestre do ano, os indicadores sinalizam 

14/ Ver boxe “Evolução do mercado de crédito nos ciclos de distensão de política monetária” do Relatório de Inflação de março de 2018. 
15/ Os dados apresentados neste Relatório referem‑se a avaliação das instituições sobre a porcentagem de aprovação de novos 

empréstimos, considerando quatro segmentos (grandes empresas; micro, pequenas e médias empresas; crédito habitacional pessoas 
físicas; e crédito voltado ao consumo) tanto no que se refere aos últimos três meses, como para os próximos três meses.  Os indicadores 
apresentados correspondem a uma média das respostas de cada entrevistado, variando entre ‑2 (aprovação consideravelmente 
inferior) a +2 (aprovação consideravelmente superior). Para mais detalhes da metodologia da PTC, ver Annibal, Clodoaldo e Koyama, 
Sérgio (2011), “Pesquisa Trimestral de Condições de Crédito no Brasil”, BCB, Trabalho para Discussão nº 245.
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Tabela 1.2 – Indicador de Custo de Crédito (ICC)

% a.a.

Discriminação 2017 2018 Var. trim.
Var. 12 
meses

Dez Abr Mai p.p. p.p.

Total 21,3 21,5 21,2 -0,6 -1,1

Livres 34,3 34,4 33,7 -1,6 -3,8

Direcionados 8,9 8,9 8,9 0,0 0,0

Pessoas físicas 26,6 27,2 26,8 -0,5 -1,5

   Livres 45,8 46,8 45,8 -1,5 -3,9

   Direcionados 8,8 8,7 8,7 0,0 -0,1

Pessoas Jurídicas 15,5 15,1 14,9 -0,6 -1,3

   Livres 22,1 20,9 20,5 -1,5 -4,1

   Direcionados 9,0 9,1 9,1 0,0 0,2
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melhores condições para aprovações de crédito nos 
segmentos de pessoas físicas, principalmente, na 
modalidade habitacional. Entretanto, as expectativas 
de aprovações de crédito para os segmentos de 
pessoas jurídicas são negativas, o que, se verificado, 
interromperia a melhora observada no primeiro 
semestre de 2018.

Fiscal

O setor público consolidado registrou superavit 
primário de R$7,3 bilhões no primeiro quadrimestre 
de 2018, ante R$15,1 bilhões no mesmo período de 
2017. A redução do resultado refletiu a antecipação 
do pagamento de precatórios, nos meses de março 
e abril, na ordem de R$20,2 bilhões que, em 2017, 
ocorreu em maio e junho.

No mesmo período, o governo central registrou 
deficit primário de R$2,6 bilhões, refletindo o 
avanço do deficit no Regime Geral da Previdência 
Social (R$9,2 bilhões) que parcialmente neutralizou 
o aumento do superavit  do governo federal 
relativamente ao primeiro quadrimestre de 2017 
(R$9,3 bilhões). O melhor desempenho do resultado 
primário refletiu variações de 10,5% na arrecadação 
líquida, repercutindo, em parte, a expansão da 
atividade econômica e o recolhimento de receitas 
não recorrentes; e de 9,8% nas despesas, contidas 
sobretudo pelo menor dispêndio com subsídios. 
O resultado primário dos entes subnacionais foi 
superavitário em R$10,6 bilhões, enquanto as 
empresas estatais apresentaram deficit primário de 
R$695 milhões.

No acumulado em doze meses até abril, o setor 
público consolidado registrou deficit primário 
de R$118,4 bilhões (1,8% do PIB), ante deficit de 
R$145,1 bilhões nos doze meses encerrados em 
abril de 2017 (2,3% do PIB). A Lei de Diretrizes 
Orçamentárias16 estabeleceu deficit de R$161,3 
bilhões como meta indicativa para o resultado 
primário do setor público consolidado em 2018, 
valor que se estima corresponder a 2,3% do PIB ao 
final do exercício.

O resultado de juros nominais apropriados do setor 
público atingiu R$118,9 bilhões no acumulado do ano 
até abril de 2018, com recuo expressivo em relação 
ao mesmo período de 2017 (R$138,8 bilhões), a 

16/ Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016, com redação dada pela Lei nº 13.480, de 13 de setembro de 2017.

Gráfico 1.25 – Necessidades de Financiamento do Setor 
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Tabela 1.3 – Necessidades de financiamento do setor 

público – Resultado primário 

Acumulado no ano até abril

R$ bilhões

Segmento 2016 2017 2018

Governo Central 5,8 2,7 2,6

d/q Governo Federal -32,0 -49,5 -58,8

d/q INSS 37,5 52,0 61,2

Governos regionais -11,4 -17,9 -10,6

Empresas estatais 1,2 0,0 0,7

Total -4,4 -15,1 -7,3

Gráfico 1.24 – Indicadores de aprovação de crédito

Obs.:(E) - Os valores do III 2018 correspondem às expectativas dos respondentes. 
Os demais correspondem às percepções observadas.
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despeito do resultado desfavorável para o Banco 
Central nas operações com swap cambial (R$2,5 
bilhões, ante ganho de R$5,4 bilhões no primeiro 
quadrimestre de 2017). Esse movimento repercute, 
sobretudo, o atual ciclo da política monetária, com 
consequente redução da taxa de juros implícita da 
Dívida Líquida do Setor Público (DLSP).

Em relação aos indicadores de endividamento, a 
DLSP totalizou R$3.448,1 bilhões (51,9% do PIB) 
em abril de 2018, elevando‑se 4,3 p.p. do PIB em 
relação ao mesmo mês do ano passado. A Dívida 
Bruta do Governo Geral, que inclui Governo Federal, 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), governos 
estaduais e municipais, atingiu R$5.045,7 bilhões 
(75,9% do PIB), maior valor da série histórica iniciada 
em dezembro de 2006.

O avanço do processo de reformas e de outros 
ajustes necessários no âmbito da gestão fiscal 
permanece sendo fundamental para reversão da 
trajetória ascendente da dívida pública.

Demanda externa e Balanço de 
Pagamentos

As transações correntes registraram deficit de 
US$4,0 bilhões no período de janeiro a maio deste 
ano, ante deficit de US$0,7 bilhão em igual período 
de 2017. O resultado reflete, em parte, a redução 
do saldo da balança comercial, na medida em que 
a elevação do consumo doméstico se traduziu 
em aumento das importações em ritmo superior 
ao crescimento das exportações, em linha com a 
perspectiva assinalada em relatórios anteriores. 
Nos doze meses acumulados até maio, o deficit em 
transações correntes situou‑se em 0,6% do PIB, ante 
1,1% do PIB em maio de 2017. 

A projeção do Banco Central, apresentada neste 
Relatório, estima que o deficit em conta corrente 
deverá atingir 0,6% do PIB em dezembro deste ano. 
A revisão feita em relação à projeção apresentada no 
Relatório anterior (1,1% do PIB) aponta deficit menor, 
ao considerar que as importações deverão crescer 
em ritmo mais moderado, dado o gradualismo da 
recuperação da economia brasileira, e os impactos 
da depreciação do câmbio.17

17/ Para detalhamento da projeção do balanço de pagamentos, ver boxe “Projeção de balanço de pagamentos para 2018”, neste Relatório.

Tabela 1.4 – Balanço de Pagamentos

US$ bilhões

Período

Mai Jan- Ano Mai Jan-

mai mai

Transações correntes 2,8 -0,7 -9,8 0,7 -4,0

 Balança comercial 7,4 28,0 64,0 5,6 22,0

   Exportações 19,7 87,7 217,2 19,2 93,2

   Importações 12,3 59,7 153,2 13,6 71,3

 Serviços -2,5 -12,4 -33,9 -2,7 -13,6

   dos quais: viagens -1,1 -4,6 -13,2 -1,2 -5,2

   dos quais: transportes -0,3 -1,6 -5,0 -0,4 -2,6

 Renda primária -2,4 -17,2 -42,6 -2,3 -13,4

  dos quais: juros -1,0 -9,8 -21,8 -0,8 -7,9

  dos quais: lucros e dividendos -1,4 -7,5 -21,0 -1,6 -5,6

 Renda secundária 0,2 0,9 2,6 0,2 1,1

Conta capital 0,0 0,1 0,4 0,0 0,2

Conta financeira 2,8 0,5 -6,1 1,2 -1,6

 Investim. ativos1/ 4,5 19,8 63,5 -1,0 32,5

   Inv. direto no ext. 0,1 0,8 6,3 -1,9 0,3

   Inv. Carteira 0,1 3,3 12,4 -1,1 4,6

   Outros Investimentos 4,3 15,7 44,8 2,0 27,6

     dos quais: ativos de bancos 0,4 -4,9 -8,6 -0,5 -4,9

 Investim. passivos 1,9 27,2 75,4 0,3 46,1

   IDP 2,9 32,2 70,7 3,0 23,3

Participação no capital 2,9 25,1 59,1 1,9 16,0

Operação intercompanhia -0,1 7,2 11,5 1,1 7,3

   Ações totais2/ 0,8 -0,2 5,7 -4,4 -2,0

   Títulos no país -3,1 0,1 -5,1 -2,0 3,9

   Emprést. e tít. LP3/ 0,9 -4,1 -5,2 0,1 -3,6

   Crédito Comercial e outros4/ 0,4 -0,8 9,3 3,7 24,5

 Derivativos -0,4 -0,5 0,7 0,0 1,4

 Ativos de reserva 0,6 8,4 5,1 2,5 10,5

Erros e omissões 0,1 1,1 3,3 0,4 2,2

Memo:

 Transações corr./PIB (%) -0,5

 IDP / PIB (%) 3,4

 Taxa de rolagem (%) 148,9 95,5 98,3 115,4 89,6

1/ Inclui investimentos diretos, investimentos em carteira e outros investimentos.

2/ Inclui ações negociadas em bolsas brasileiras e no exterior. 

3/ Inclui créditos de organismos, agências e compradores.

4/ Inclui empréstimos e títulos de cuto prazo.

2017 2018
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O saldo do balanço comercial totalizou US$22 bilhões 
nos primeiros cinco meses do ano, recuando US$6,0 
bilhões em relação ao mesmo período de 2017. O 
movimento do saldo comercial repercutiu, sobretudo, 
o avanço de 19,3% nas importações, com ênfase nas 
compras de bens intermediários e de bens de capital, 
movimento consistente com a dinâmica da FBCF. 
As exportações totalizaram US$93,2 bilhões, 6,3% 
acima do registrado no mesmo período de 2017, com 
destaque para o crescimento das vendas de produtos 
manufaturados, notadamente plataforma para 
exploração de petróleo e automóveis de passageiro. 

No âmbito do balanço de serviços, as despesas 
líquidas com viagens internacionais expandiram 
13,2% no acumulado do ano até maio em relação 
a igual período de 2017, influenciadas pela 
recuperação da renda doméstica. Adicionalmente, 
o fortalecimento da corrente de comércio tem sido 
determinante para a elevação dos gastos líquidos 
em transportes.

O aumento expressivo nas receitas de lucros e 
dividendos e o recuo das despesas brutas de juros 
resultaram em diminuição do deficit na renda 
primária acumulada do ano até maio – de US$17,2 
bilhões em 2017 para US$13,4 bilhões neste ano. 

O ingresso de investimento direto no país recuou de 
US$32,2 bilhões nos cinco primeiros meses de 2017 
para US$23,3 bilhões em período correspondente 
deste ano, resultado explicado, em parte, por 
operações específicas ocorridas no início do ano 
anterior que não se repetiram em 2018 e de 
modificações nas estratégias corporativas de gestão 
de endividamento. 

Os investimentos estrangeiros em ações, fundos e 
títulos negociados no país registraram superavit de 
US$1,8 bilhão no acumulado do ano até maio, ante 
deficit de US$93 milhões no mesmo período de 
2017. Esses fluxos têm se caracterizado por sensível 
volatilidade, em face de mudanças nas condições 
econômicas e financeiras dos mercados doméstico 
e externo.

O crédito externo de longo prazo, considerando 
operações de títulos e empréstimos diretos do setor 
privado no mercado internacional, proporcionou 
desembolsos de US$14,9 bilhões, resultando em 
taxa de rolagem de 88% entre janeiro e maio deste 
ano, abaixo do patamar de 93% verificado em igual 
período de 2017.
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O estoque estimado de dívida externa em maio, 
US$322,1 bilhões, apresentou ligeiro aumento ante 
o registrado ao final de 2017, US$317,3 bilhões. A
relação entre o estoque de reservas internacionais 
e os vencimentos de dívida externa em doze meses 
atingiu 351% em maio (365% em dezembro de 2017). 
O estoque de reservas internacionais correspondeu 
a 19% do PIB em maio, montante equivalente a vinte 
e oito meses de importações de bens.

1.3 Inflação e expectativas 
de mercado

O comportamento da inflação permanece favorável, 
com diversas medidas de inflação subjacente 
em níveis baixos, inclusive os componentes mais 
sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária. 
Os impactos da paralisação do setor de transporte 
de cargas sobre a inflação ao consumidor, em 
maio, foram concentrados sobre os preços dos 
combustíveis e dos alimentos. O evento deverá 
afetar, ainda, a inflação de junho – como já vem 
sendo assinalado por resultados parciais dos 
indicadores de preços – e de julho, em menor 
magnitude. Ressalte‑se que tais efeitos altistas 
devem ser temporários,  constituindo ajustes de 
preços relativos aos referidos choques.

Índices de preços 

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA‑DI) 
registrou variação de 4,44% no trimestre encerrado 
em maio, ante 1,81% no trimestre anterior, refletindo 
a aceleração tanto dos preços agrícolas quanto dos 
industriais. A alta no índice agropecuário decorreu, 
sobretudo, de avanços nos preços de soja e milho 
– itens mais voláteis e sensíveis ao câmbio, mas
sem impacto direto no IPCA. Preços agropecuários 
relevantes para a dinâmica da inflação ao consumidor, 
como os de carnes e produtos in natura, seguiram 
com evolução favorável no trimestre em análise. 
A aceleração do índice de preços industriais, no 
período, repercutiu, majoritariamente, os efeitos 
expressivos da depreciação cambial e da alta na 
cotação internacional do petróleo sobre os preços 
de gasolina (25,50% ante ‑3,54%) e diesel (22,91% 
ante ‑3,91%). 

Gráfico 1.27 – Preços ao produtor – IPA-DI
Variação % em 3 meses

Fonte: FGV
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Gráfico 1.26 – Evolução do IPCA
Variação %
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Gráfico 1.28 – IPA-DI – Alimentos
Variação % em 3 meses
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Gráfico 1.29 – IPCA – Padrão sazonal
Variação % mensal
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O IPCA variou 0,71% nos três meses encerrados 
em maio, situando‑se abaixo da mediana histórica 
compatível com a meta de inflação (1,22%) pelo 
sétimo trimestre consecutivo. 18 A variação do IPCA 
medida em doze meses seguiu abaixo do limite 
inferior estabelecido para a meta de inflação para o 
ano corrente, passando de 2,84%, em fevereiro, para 
2,86%, em maio. 

A trajetória favorável do IPCA até maio continuou 
repercutindo, principalmente, a evolução benigna dos 
preços livres, cuja variação em doze meses passou de 
1,41%, em fevereiro, para 1,13%, atingindo o menor 
valor da série histórica, iniciada em 1989. Ressalte‑
se que, embora os níveis historicamente baixos da 
inflação de preços livres constituam fator baixista 
para a trajetória prospectiva da inflação, os efeitos 
decorrentes da recente depreciação cambial reduzem 
o risco de convergência demasiadamente lenta da 
inflação às metas. 

O impacto do ciclo econômico e as condições 
favoráveis de oferta continuaram influenciando a 
trajetória dos preços de alimentos. Os preços do 
subgrupo alimentação no domicílio registraram 
alta de 0,45% no trimestre encerrado em maio, 
mantendo‑se abaixo da mediana histórica para o 
período. Acumulada em doze meses, a variação dos 
preços de alimentos situou‑se em ‑3,80%, ante ‑3,82% 
em fevereiro, em meio à intensificação da deflação 
dos alimentos industrializados e semi‑elaborados, 
que mitigaram a aceleração dos preços de produtos 
in natura. A paralisação no setor de transporte de 
cargas pode alterar essa dinâmica temporariamente. 

A ociosidade dos fatores de produção e a propagação 
do patamar reduzido da inflação corrente seguiram 
favorecendo o recuo da inflação de serviços, que, 
considerados intervalos de doze meses, atingiu 
3,33% em maio, ante 4,22% em fevereiro. A evolução 
benigna da inflação de serviços repercutiu tanto o 
comportamento do índice de serviços subjacentes 
(3,03%, ante 3,40%), com destaque para alimentação 
fora do domicílio e aluguéis residenciais, quanto o do 
ex‑subjacentes (3,84%, ante 5,61%), com ênfase para 
passagens aéreas, empregado doméstico e mão de 
obra.19 No trimestre finalizado em maio, os preços 

18/ Padrão sazonal obtido a partir das médias aparadas mensais, com exclusão de 20% de cada cauda, para o período de 2012 a 2017, 
ajustadas para que o acumulado no ano se situe em 4,5%. As faixas sazonais dos gráficos 1.29, 1.34 e 1.35 foram igualmente calculadas, 
considerando padrão sazonal do período, ajustadas para que o acumulado no ano se situe no intervalo entre 3,0% e 6,0% no ano. 

19/ As variações mensais dos subitens empregado doméstico e mão de obra, que vinham sendo obtidas pela imputação da raiz duodécima 
do reajuste anual do salário mínimo, tiveram a metodologia de cálculo alterada a partir de maio de 2018, com a incorporação das 
informações de rendimento da PNAD Contínua. Dessa forma, os resultados mensais, que estavam fixos em 0,15% nos primeiros 
quatro meses de 2018 (0,52% em 2017), registraram, em maio, altas de 0,43% e 0,03% para empregado doméstico e mão de obra, 
respectivamente.

Gráfico 1.32 – IPCA – Serviços e bens industriais
Variação % em 3 meses, dessazonalizada e anualizada

Fontes: IBGE e BCB
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Gráfico 1.30 – IPCA componentes
Variação % em 3 meses, dessazonalizada e anualizada
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Gráfico 1.31 – IPCA – Alimentação no domicílio
Variação %
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de serviços registraram a menor variação trimestral 
(0,02%) desde novembro de 1999 (0,0%).

A despeito da significativa depreciação cambial no 
trimestre encerrado em maio (15,2%), os preços 
dos bens industriais registraram elevação modesta 
(0,32%) no período, com destaque para a queda 
sazonal no preço do etanol. A variação acumulada 
em doze meses até maio (1,37%) permaneceu 
em patamar baixo, ainda que tenha apresentado 
aceleração frente à posição em fevereiro (0,91%). 

Os preços administrados apresentaram alta de 2,21% 
nos três meses encerrados em maio, refletindo, 
sobretudo, o aumento da tarifa de energia elétrica, 
decorrente de mudanças da bandeira tarifária20, e 
do repasse da depreciação cambial e da cotação 
internacional do petróleo para o preço doméstico 
da gasolina. A inflação em doze meses dos preços 
administrados passou de 7,32%, em fevereiro, para 
8,14%, em maio.

Índice de difusão e núcleos

O índice de difusão, que mensura a proporção dos 
componentes do IPCA com variação de preços 
positiva, permaneceu em patamar historicamente 
baixo, registrando, no trimestre encerrado em maio, 
média de 53,21% ante 54,43% no finalizado em 
fevereiro e 56,03% em igual período do ano anterior. 

Conforme assinalado em boxe deste Relatório21, as 
medidas de núcleo voltaram a indicar desaceleração 
na inflação subjacente no início de 2018 e situam‑
se em patamares próximos ou abaixo do limite 
inferior da meta para a inflação. De fato, houve 
redução das respectivas médias móveis trimestrais 
dessazonalizadas e anualizadas dos núcleos Médias 
Aparadas com Suavização (de 3,41% em fevereiro 
para 2,43% em maio), Dupla Ponderação (de 2,79% 
para 2,10%) e EX2 (de 1,45% para 1,13%). No 
acumulado em doze meses, a média dos três núcleos 
desacelerou de 2,92% em fevereiro para 2,68% em 
maio.

20/ De bandeira verde para bandeira amarela, em maio. 
21/ O boxe “Novas medidas de núcleo de inflação”, neste Relatório, avalia a evolução recente dos núcleos de inflação tradicionalmente 

acompanhados pelo Banco Central, além de duas novas medidas de exclusão: EX‑2 e EX‑3.

Gráfico 1.36 – Expectativas de mercado – IPCA
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Gráfico 1.35 – Núcleo médias aparadas c/ suavização
Variação % mensal
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Gráfico 1.34 – Núcleo dupla ponderação
Variação % mensal

Fontes: IBGE e BCB

� � � � � �
� � �

�
�

�

� � � � � �
� � �

�
�

�

�
�

�

�

� � �
�

�

�
�

�
�

�
� �

�

�

�

�
�

�
�

�

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Jun
2017

Jul Ago Set Out Nov Dez Jan
2018

Fev Mar Abr Mai

Faixa sazonal (3,0% – 6,0%) 2016/2017

2017/2018

Gráfico 1.33 – Índice de difusão e núcleos de inflação
3 meses dessazonalizado
% de subitens com aumentos no mês % – medidas de núcleo
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Expectativas de mercado

De acordo com a Pesquisa Focus, a mediana das 
projeções para a variação anual do IPCA em 2018 
aumentou de 3,54%, em 29 de março, para 3,88%, 
em 15 de junho. A mediana das projeções avançou 
de 4,08% para 4,10% para 2019, e manteve‑se em 
4,00% para 2020 e 2021. Para a inflação doze meses 
à frente, suavizada, a mediana das previsões passou 
de 3,95% para 4,39% no mesmo período. 

As medianas das expectativas para a inflação de 
preços administrados ou monitorados por contrato 
em 2018 e em 2019 situavam‑se, em 15 de junho,  em 
6,16% e 4,50%, respectivamente (4,80% e 4,50%, em 
29 de março). A mediana das projeções para 2020 e 
2021 mantiveram‑se em 4,00%.

A mediana da taxa de câmbio projetada pelo mercado 
para o final de 2018 atingiu R$3,63/US$ em 15 de 
junho ante R$3,30/US$ em 29 de março. As medianas 
relativas aos anos de 2019, 2020 e 2021 variaram de 
R$3,40/US$, R$3,47/US$ e R$3,50/US$, nessa ordem, 
para R$3,60/US$, R$3,60/US$ e R$3,70/US$.

Tabela 1.5 – Resumo das expectativas de mercado

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Em %

IPCA 3,96 4,25 3,54 4,08 3,88 4,10

IGP-M 4,39 4,30 4,51 4,30 7,04 4,47

IPA-DI 4,42 4,50 4,51 4,20 8,30 4,50

Preços administrados 5,00 4,25 4,80 4,50 6,16 4,50

Selic (fim de período) 6,75 8,25 6,25 8,00 6,50 8,00

Selic (média do período) 6,75 8,00 6,34 7,27 6,53 7,25

PIB 2,70 2,80 2,84 3,00 1,76 2,70

Em R$/US$

Câmbio (fim de período) 3,34 3,40 3,30 3,40 3,63 3,60

Câmbio (média do período) 3,31 3,33 3,29 3,35 3,57 3,50

(continua)

29.3.2018 15.6.201829.12.2017

Tabela 1.5 – Resumo das expectativas de mercado
(continuação)

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Em %

IPCA 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

IGP-M 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

IPA-DI 4,00 4,00 4,00 4,00 4,50 4,50

Preços administrados 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Selic (fim de período) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Selic (média do período) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

PIB 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Em R$/US$

Câmbio (fim de período) 3,45 3,50 3,47 3,50 3,60 3,70

Câmbio (média do período) 3,41 3,45 3,44 3,48 3,60 3,68

29.12.2017 29.3.2018 15.6.2018
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Este boxe atualiza as projeções do Banco Central para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 
2018. As projeções foram revisadas tendo em vista os últimos dados divulgados para o primeiro trimestre, 
os indicadores coincidentes já conhecidos para o segundo trimestre do ano e o conjunto de informações 
disponíveis até a data de corte deste Relatório.

A projeção central para o crescimento do PIB em 2018 é de 1,6%, inferior à previsão apresentada no 
Relatório de Inflação de março (2,6%). A revisão está associada ao arrefecimento da atividade no início do 
ano, a acomodação dos indicadores de confiança de empresas e consumidores e a perspectiva de impactos 
diretos e indiretos da paralisação no setor de transporte de cargas ocorrida no final de maio.

No âmbito da oferta, a previsão para a variação anual do valor agregado pela agropecuária elevou‑se ante 
a projeção apresentada no Relatório de Inflação anterior, contrastando com reduções nas previsões de 
crescimento para os demais setores. 

Revisão da projeção do PIB para 2018

A agropecuária deverá crescer 1,9% no ano, ante 
estimativa de recuo de 0,3% em março, após 
crescimento anual de 13,0% em 2017 – o melhor 
resultado de toda a série histórica. A melhora na 
projeção se deve a resultado acima do esperado 
no primeiro trimestre e à sequência de elevações 
nos prognósticos para a produção agrícola anual 
(Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 
– LSPA do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE). Destacam‑se, neste contexto, 
as revisões ocorridas nas projeções do IBGE para a 
produção de soja, café e cana‑de‑açúcar, produtos 
com elevada participação no valor adicionado da 
agricultura.  As estimativas para as variações anuais 
desses itens passaram de ‑1,6%, 14,6% e ‑2,2%, no 
levantamento de fevereiro, respectivamente, para 
0,7%, 23,3% e 2,2%, no levantamento de maio. 

A projeção para o desempenho da indústria foi 
revista de 3,1% para 1,6%, ressaltando‑se as revisões 
nas projeções para a indústria de transformação, de 
4,0% para 2,4%, e para a construção civil, de 1,5% 
para ‑0,7%. Em sentido oposto, a projeção para 
distribuição de eletricidade, gás e água foi revista 
de 2,0% para 2,6%, motivada pelo forte crescimento 
no primeiro trimestre.

Estima‑se expansão de 1,3% para o produto do setor 
terciário em 2018, ante 2,4% na projeção de março, 
com reduções nas projeções para a maioria das 

Tabela 1 – Produto Interno Bruto
Acumulado em 4 trimestres

Variação %

Discriminação 2017 2018

IV Tri IV Tri1/

Agropecuária 13,0 1,9

Indústria 0,0 1,6

  Extrativa mineral 4,3 1,7

  Transformação 1,7 2,4

  Construção civil -5,0 -0,7

  Produção e dist. de eletricidade, gás e água 0,9 2,6

Serviços 0,3 1,3

  Comércio 1,8 2,7

  Transporte, armazenagem e correio 0,9 2,6

  Serviços de informação -1,1 -0,9

  Interm. financeira e serviços relacionados -1,3 0,2

  Outros serviços 0,4 1,5

  Atividades imobiliárias e aluguel 1,1 1,6

  Administração, saúde e educação públicas -0,6 0,7

Valor adicionado a preços básicos 0,9 1,4

Impostos sobre produtos 1,3 2,5

PIB a preços de mercado 1,0 1,6

Consumo das famílias 1,0 2,1

Consumo do governo -0,6 -0,2

Formação Bruta de Capital Fixo -1,8 4,0

Exportação 5,2 5,2

Importação 5,0 6,4

Fonte: IBGE

1/ Estimativa.
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atividades. As estimativas para o crescimento anual do comércio e de transporte, armazenagem e correio, 
setores bastante correlacionados à atividade industrial, foram revistas de 4,2% para 2,7% e de 3,8% para 
2,6%, na ordem. Adicionalmente, resultados abaixo do esperado no primeiro trimestre deste ano, motivaram 
reduções nas estimativas para serviços de informação (de 2,4% para ‑0,9%), intermediação financeira e 
serviços correlacionados (de 2,7% para 0,2%) e outros serviços (de 2,9% para 1,5%). 

No âmbito dos componentes domésticos da demanda agregada, a estimativa para o crescimento do consumo 
das famílias foi revista de 3,0%, na projeção de março, para 2,1%, compatível com uma recuperação mais 
lenta da massa salarial, resultado da redução no ritmo de crescimento dos rendimentos e da população 
ocupada. A projeção para o crescimento da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) permaneceu estável (4,0% 
ante 4,1% na projeção de março), cabendo assinalar o resultado positivo desse componente no primeiro 
trimestre de 2018, considerados os dados dessazonalizados, quarto avanço consecutivo. O consumo do 
governo deverá recuar 0,2%, ante projeção de crescimento de 0,5% em março, consistente com expectativa 
de piora na arrecadação dos governos em cenário de crescimento econômico menor do que o previsto no 
Relatório de Inflação de março.

As exportações e as importações de bens e serviços devem variar 5,2% e 6,4% em 2018, ante projeções 
respectivas de 4,9% e 6,8% no Relatório de Inflação de março. A ligeira elevação na projeção para as 
exportações reflete o desempenho melhor do que o esperado no primeiro trimestre e as revisões em 
prognósticos para safras agrícolas de produtos importantes da pauta de exportação. A despeito do 
desempenho no primeiro trimestre acima do previsto e da incorporação da importação ficta de plataforma 
petrolífera nos dados do semestre, a projeção para o volume de importações foi reduzida em contexto de 
ajuste cambial e de crescimentos mais modestos da indústria de transformação e do consumo das famílias. 
Nesse cenário, as contribuições da demanda interna e do setor externo para a evolução do PIB em 2018 são 
estimadas em 1,9 p.p. e ‑0,1 p.p., respectivamente. 
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Qual é o padrão de comportamento dos componentes privados da demanda agregada em ciclos de 
retomada da atividade econômica? Este boxe analisa essa questão com base nos cinco ciclos mais recentes 
de recuperação da economia, incluindo o atual.

O Gráfico 1 mostra o desempenho do consumo das famílias após os cinco trimestres decorridos do vale da 
recessão mais recente (4º trimestre de 2016) até a última divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) e nos 
períodos equivalentes dos ciclos de retomada posteriores a 19961 (1999, 2001, 2003 e 2009). Com exceção do 
ciclo de 2009, que envolveu recessão muito curta, as trajetórias mostram semelhança. Após cinco trimestres 
de recuperação, a expansão do consumo alcançou 3,1%, situando‑se no intervalo das variações observadas 
nos outros episódios (entre 2,0% a 5,2%).

O consumo das famílias em 2017 foi favorecido pelo processo de desinflação, pela geração de empregos 
– ambos contribuindo de modo significativo para o crescimento da massa salarial real –, pela reação (ainda 
que moderada) do crédito e, adicionalmente, pela liberação extraordinária de recursos do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS). Cabe destacar que, decorridos cinco trimestres do término da recessão, a 
recuperação do mercado de trabalho mostra‑se relativamente lenta neste ciclo, registrando aumento de 
1,9% no nível da população ocupada comparativamente a 4,9%, 7,7%, 3,9% e 4,1% nos ciclos de 1999, 2001, 
2003 e 2009, na ordem2 (Gráfico 2).

Quanto ao crédito às famílias, observa‑se, neste ciclo, recuo das taxas de juros em magnitudes semelhantes 
aos observados em alguns dos períodos anteriores,3 à exceção de 1999. Considerando‑se o crédito livre às 
pessoas físicas (segmento de maior relevância para o consumo das famílias), as taxas de juros recuaram 
40,9 p.p., 22,4 p.p. e 19,4 p.p. nos ciclos de 1999, 2003 e 2009, respectivamente, e elevaram‑se 21,5 p.p. no 
ciclo de 2001. Na retomada atual houve variação de ‑20,9 p.p. O crescimento dos saldos mostra‑se menos 

Componentes privados da demanda agregada em ciclos de 
retomada da atividade econômica

1/ Ano mais longínquo para o qual existem medidas do PIB e da sua decomposição pela ótica da demanda compatíveis com a versão e 
periodização atual das Contas Nacionais. Mais especificamente, os períodos de retomada após recessão considerados tiveram início 
logo após o 1º trimestre de 1999; o 4º trimestre de 2001; o 2ºtrimestre de 2003; o 1ºtrimestre de 2009; e (o atual) o 4ºtrimestre 
de 2016.

2/ Tendo em vista a descontinuidade da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), em 2016, para o atual ciclo considerou‑se a Pesquisa 
Anual de Amostra Domiciliar continua (PNAD‑C).

3/ Resultado semelhante ao encontrado no Boxe “Evolução do mercado de crédito nos ciclos de distensão da política monetária”, 
da edição anterior deste Relatório de Inflação, que considerou o comportamento das taxas de juros e das concessões do crédito 
livre para ciclos de política monetária.
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Gráfico 1 – Evolução do consumo das famílias nas 
recessões e expansões1/
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Fonte: IBGE
1/ Índice com ajuste sazonal.
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dinâmico neste ciclo, com variação de 2,9%, em termos reais4, comparativamente aos ciclos de 1999, 2003 
e 2009, que registraram elevação nos saldos de 32,4%, 24,0% e 16,4%. No ciclo de 2001, o saldo recuou 
7,7%. Em parte, a diferença de evolução do crédito comparativamente a outros ciclos pode ser atribuída a 
inovações que impulsionaram as operações em outros períodos, como a modalidade de consignação em folha, 
em 2003, ou o alongamento de prazo do crédito a veículos em 2009. Primordialmente, o comportamento 
do crédito no ciclo atual resulta da necessidade de desalavancagem das famílias após período de estímulos 
creditícios e endividamento excessivos, que levaram o estoque de crédito livre das famílias a atingir 13,6% 
do PIB no 4º trimestre de 2014 (oitavo trimestre anterior ao início de recuperação do atual ciclo) – patamar 
significativamente superior aos percentuais, no mesmo período de referência, dos ciclos de 1999, 2001, 
2003 e 2009 (3,0%, 3,8%, 5,9% e 9,9%).

O crescimento da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) até o quinto trimestre desta retomada (4,4%) 
situa‑se relativamente em linha com os ciclos de 1999 e 2001 (3,3% e 3,9%, respectivamente) e abaixo dos 
ciclos de 2003 (13,3%) e 2009 (30,7%), conforme ilustra o Gráfico 5.

4/ Considerou‑se a série estatística 2050 do SGS, que apresenta dados mais antigos. Optou‑se por deflacionar a série, tendo em vista 
ciclos passados em que a inflação afetou sobremaneira a variação dos saldos.
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Gráfico 2 – Evolução da população ocupada nas 
recessões e expansões1/

Final da recessão = 100

Fonte: IBGE
1/ Índice com ajuste sazonal.
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Gráfico 3 – Evolução da taxa PF livres nas 
recessões e expansões
Diferença em p.p. do final da recessão 
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Gráfico 4 – Variação real do saldo de crédito PF 
livres nas recessões e expansões
% em relação ao momento 0 (final da recessão)
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Gráfico 5 – Evolução da FBCF nas recessões e 
expansões1/
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A situação financeira das empresas e as perspectivas para o crescimento da economia aparecem como fatores 
com possível influência sobre o investimento no atual processo de recuperação, que ocorre em meio a um 
processo de desalavancagem do setor.

Há, ainda, outros fatores que concorrem como 
limitadores para os investimentos neste ciclo, como 
o nível de utilização da capacidade instalada, em 
patamar historicamente baixo (Gráfico 6), e o índice 
de confiança da indústria.

Para finalizar a avaliação dos componentes do 
PIB pela ótica da demanda privada, cabe observar 
a contribuição do setor externo em períodos de 
retomada da atividade econômica. O atual ciclo 
mostra pequena contribuição relativamente aos ciclos 
de 1999 e 2001 e aproxima‑se do comportamento 
de 2003, inclusive pelo período anterior, quando 
houve forte contribuição do setor externo para o 
crescimento do PIB (Gráfico 7). Ressalte‑se que, 
no ciclo de 2009, não houve contribuição externa 
positiva para a atividade doméstica, antes ou depois 
da retomada, comportamento explicado, em parte, 
pela forte recessão mundial no período.

Uma forma de resumir a análise apresentada neste 
boxe é consolidar os componentes da demanda 
do chamado “PIB Privado”.5 O Gráfico 8 apresenta 
essa medida para os cinco ciclos de recuperação 
em questão e mostra que o ritmo de recuperação 
do PIB Privado no ciclo atual encontra‑se próximo 
dos ciclos de 1999 e 2001, mas aquém dos ciclos de 
2003 e 2009.

5/ O “PIB Privado” foi construído pela agregação do consumo das famílias, exportações líquidas e FBCF privada. A FBCF privada foi 
obtida por meio de subtração da FBCF pública da FBCF total. Para o cálculo da FBCF pública, manteve‑se a razão entre a FBCF pública 
e a FBCF total igual à participação dos gastos do setor institucional Governo Geral no total gasto com formação bruta, disponível 
anualmente nas Contas Econômicas Integradas (CEI), para os anos de 2000 a 2015. Assumiu‑se proporção constante para todos os 
trimestres de cada ano, sendo igual ao ano mais próximo disponível para os anos cuja CEI não está disponibilizada. É importante 
ressaltar que estão incluídas no Governo Geral apenas as empresas estatais dependentes – aquelas cujos produtos são ofertados, 
principalmente, a preços não economicamente significativos e cujos recursos são provenientes, em grande parte, de transferências do 
Governo. Já as empresas estatais não dependentes – aquelas cujos produtos são ofertados a preços economicamente significativos 
e cujos balanços não estão consolidados nas demonstrações contábeis dos seus respectivos governos – não estão incluídas no setor 
institucional Governo Geral (para mais informações, ver a metodologia do Sistema de Contas Nacionais, referência 2010 (IBGE, 
2016).
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Gráfico 7 – Evolução da contribuição do setor 
externo para o PIB nas recessões e expansões1/

p.p.

Fonte: IBGE
1/ Contribuição acumulada em quatro trimestres.
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Este Boxe analisa a evolução do crédito para um grupo de empresas tomadoras de recursos, considerando 
não apenas o crédito no Sistema Financeiro Nacional (SFN), mas também recursos captados nos mercados 
de capitais e externo. A título de exposição, o conjunto das operações oriundas dessas três fontes é referido 
aqui como financiamento amplo das empresas.1 A análise baseou‑se em microdados, com informações 
individualizadas de pessoas jurídicas (por Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ).

O Boxe “Evolução recente do crédito no segmento de pessoas jurídicas”, publicado na edição de dezembro de 
2017 do Relatório de Inflação, evidenciou que a contração no saldo de crédito às pessoas jurídicas, observada 
desde 2016, esteve relacionada principalmente às operações com poucos tomadores de grande capacidade 
financeira – cerca de 36 tomadores foram responsáveis por 80% da redução das dívidas do setor corporativo 
junto ao SFN –, com destaque para as operações com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).2

As carteiras de crédito às pessoas jurídicas com recursos livres e com recursos do BNDES apresentam 
comportamentos distintos a partir de 2017. Após pronunciada contração em ambos os segmentos em 2016, 
a retração dos empréstimos no segmento de crédito livre arrefeceu ao longo de 2017,  passando a exibir 
expansão na margem, enquanto a variação dos empréstimos das empresas junto ao BNDES seguiu em patamar 
expressivamente deprimido até maio deste ano (Gráfico 1). As concessões de crédito registraram trajetórias 
similares, destacando‑se a recuperação das concessões de crédito com recursos livres a partir de junho de 
2017 (Gráfico 2). Adicionalmente, as consultas e os enquadramentos do BNDES continuam a apresentar 
variações negativas (Gráfico 3), indicando ausência de sinais de reação dos desembolsos da instituição.

Financiamento amplo das empresas

1/ No mercado de capitais, consideraram‑se apenas os instrumentos de debêntures e notas promissórias.
2/ Foi apontado, ainda, que a baixa performance do crédito no segmento de pessoas jurídicas tem sido, em alguma medida, compensada 

pelo maior dinamismo do mercado de capitais. A avaliação dessa questão foi aprofundada no Boxe “Financiamento junto ao mercado 
de capitais e ao setor externo e estoque de endividamento das empresas” do Relatório de Inflação de março de 2018.
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A performance da carteira do BNDES está associada ao ciclo econômico e aos menores custos de captação 
por meio de outras fontes de financiamento. Quase a totalidade do crédito com recursos do BNDES 
se destina ao financiamento de investimentos (cerca de 95% em dezembro de 2017), caracterizando, 
portanto, operações com prazos mais longos (Gráfico 4) e com determinantes específicos de sua evolução. 
Adicionalmente, a alteração nos custos relativos dos empréstimos do BNDES comparativamente às outras 
fontes de financiamento (Gráfico 5) constitui fator relevante para explicar o desempenho recente da carteira 
do banco.3  

Com o objetivo de verificar a dinâmica do financiamento amplo das empresas que possuíam operações com 
recursos do BNDES, selecionou‑se, a partir de microdados, grupo de empresas com operações expressivas 
junto ao banco de desenvolvimento entre dezembro de 2013 e maio de 20184. O financiamento amplo 
desse grupo indica volume de operações mais robusto do que o sugerido pela avaliação isolada do crédito 
proveniente do SFN entre dezembro de 2016 e maio de 2018. 

Considerando apenas o SFN, o endividamento do grupo selecionado com o BNDES registrou expressivo 
recuo (R$86,3 bilhões, correspondendo a variação de ‑19,1%), enquanto elevou‑se tanto no âmbito das 
operações com recursos livres (R$4,5 bilhões, 1,8%) quanto nas dívidas com outros recursos direcionados 
(R$ 6,9 bilhões, 10,1%), excluídas as operações com recursos do BNDES (Gráfico 6). 

Por outro lado, a redução do endividamento dessas empresas junto ao SFN foi compensada pelo aumento 
das dívidas nos mercados de capitais (18,5%, R$ 21,2 bilhões) e externo5 (15,6%, R$ 101,7 bilhões), de 

3/ Esse aspecto foi destacado em edições anteriores dos Relatórios de Inflação. Ver boxes “Evolução recente do crédito no segmento 
de pessoas jurídicas” e “Financiamento junto ao mercado de capitais e ao setor externo e estoque de endividamento das empresas” 
dos Relatórios de Inflação de dezembro de 2017 e março de 2018, respectivamente.

4/ Foram selecionadas empresas com endividamento igual ou superior a R$50 milhões (considerando apenas as operações com 
recursos do BNDES), totalizando aproximadamente 1400 empresas, que detinham 80% do saldo de crédito total com recursos do 
BNDES em dezembro de 2017.

5/ Cabe ressaltar que a dívida externa foi impactada pela desvalorização cambial no período. Em dólares estadunidenses, a dívida 
variou aproximadamente 1%.
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modo que o financiamento amplo no período avaliado (Gráfico 7) cresceu 3,1%. Observe‑se que esse 
comportamento foi mais positivo, inclusive, do que o observado para as demais empresas (fora da amostra 
mencionada anteriormente), cujo saldo do financiamento amplo aumentou 2,3%6, apesar das reduções 
nas operações com recursos livres (‑2,6%), com recursos do BNDES (‑3,8%) e nas demais operações com 
recursos direcionados (‑19,3%)7.

Simultaneamente, verifica‑se crescimento de aproximadamente 7% dos recursos captados fora do SFN 
pelo grupo selecionado em 2017 em relação a 2016, tendência que permanece em 2018, com aumento 
de 18,3% no acumulado em doze meses encerrados em maio de 2018, em relação ao mesmo período do 
ano anterior. 

O aumento da tomada de recursos em outras fontes de financiamento por parte das empresas selecionadas 
evidencia que a demanda por crédito desses participantes se manteve relativamente estável em 2017. 

6/ Dados obtidos por diferença entre as dívidas totais (no SFN e nos mercados de capitais e externo) e as dívidas do grupo selecionado.
7/ Cabe destacar que, no segundo semestre de 2017, observou‑se redução relevante do estoque das operações de crédito rural no 

SFN, que pode ter sido compensada pela emissão de diversos títulos privados, tais como o Certificado de Direitos Creditórios do 
Agronegócio (CDCA), a Cédula de Produto Rural (CPR) e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA).

Tabela 1 – Financiamento amplo
Variação do saldo entre dez/2016 e mai/2018

%

Op. com rec. Direc. exc. Recursos Mercado Dívida Financ.

do BNDES BNDES livres de capitais externa amplo

Grupo selecionado -19,1 10,1 1,8 18,5 15,6 3,1

Demais empresas -3,8 -19,3 -2,6 27,8 9,3 2,3

Fontes: BCB e Cetip
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Adicionalmente, sugere substituição na captação de recursos junto ao SFN e a outros mercados, à 
semelhança do ocorrido em outras amostras de empresas.8 Nesse sentido, há indicações de que a redução 
das dívidas do grupo selecionado junto ao BNDES guarda associação mais relevante com a relativa 
convergência de custos de financiamento nos mercados de capitais e externo comparativamente ao custo 
de empréstimos do BNDES após a recente redução de subsídios, do que propriamente com a insuficiência 
de demanda por recursos. 

Tendo em vista que a natureza das operações do BNDES no segmento de pessoas jurídicas é 
preponderantemente associada ao investimento, o maior dinamismo sugerido pelo financiamento amplo 
e o processo de substituição de fontes de recursos indica quadro mais benigno para as condições de 
financiamento do crédito do que aquele que se depreende exclusivamente a partir das informações do 
SFN. Esse movimento, por sua vez, guarda maior consistência com a tendência já observada de melhoria 
gradual da formação bruta de capital fixo nas contas nacionais em 2017.9

O endividamento das empresas apresentou dinâmicas distintas entre os diversos setores econômicos da 
amostra analisada. Os setores de indústrias extrativas, de construção, e de informação e comunicação 
registraram reduções em seus respectivos financiamentos amplos entre dezembro de 2016 e maio de 2018, 
influenciadas por políticas de redução de endividamento e menor dinamismo nos setores. Em oposição, 
observou‑se aumento nas dívidas das empresas dos segmentos de indústria de transformação, eletricidade 
e gás, comércio e administração pública, impulsionadas por planos de investimento de longo prazo, pela 
recuperação das vendas no varejo e pela necessidade de financiamento de entes públicos (Tabela 2). 

Empresas com menores montantes de endividamento, entretanto, apresentaram contração de crédito com 
recursos direcionados e livres e, em razão de seu porte, menor acesso ao mercado de capitais e externo. 
A amostra de empresas com operações de crédito junto ao BNDES inferior a R$ 1 milhão10 exibiu retração 
significativa no saldo de crédito com recursos do BNDES (‑40,7%) entre dezembro de 2016 e maio de 2018, 
além de quedas de 17,6% e 24,2% nas operações com recursos livres e recursos direcionados exceto BNDES, 
respectivamente. No entanto, grande parte das empresas pertencentes a esse grupo não possui acesso ao 

8/ Ver, por exemplo, o Boxe “Financiamento junto ao mercado de capitais e ao setor externo e estoque de endividamento das 
empresas” do Relatório de Inflação de março de 2018.

9/ Deve‑se ressaltar, no entanto, que os recursos financeiros captados nos mercados de capitais e externo não são necessariamente 
destinados apenas para investimento.

10/ Essa amostra contou com mais de 400 mil empresas, detendo cerca de 6% do saldo total das operações com recursos do BNDES 
às pessoas jurídicas.

Tabela 2 – Variação das dívidas das empresas do
grupo selecionado entre dez/2016 e mai/2018

R$ milhões

Principais setores Crédito Mercado Dívida Financ.

econômicos no SFN de capitais externa amplo

Total -74 790 21 223 101 682 48 115

Ind. extrativas -9 741  147 2 323 -7 272

Construção - 173 - 716  218 - 670

Informação e comunicação -7 590 5 206 -9 021 -11 405

Ind. de transformação -34 596 2 863 83 958 52 226

Agric., pecuária e prod. florestal - 332 0  533  202

Ativ. imobiliárias - 631 - 299 - 19 - 950

Eletricidade e gás -12 124 10 577 9 921 8 373

Comércio  941 8 128 6 563 15 633

Adm. pública, defesa e seg. social 9 341 0 0 9 341

Demais -19 885 -4 684 7 205 -17 364

Fontes: BCB e Cetip
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mercado externo e/ou de capitais11, de forma que 72% dessa amostra apresentou redução no financiamento 
amplo, assinalando processo acentuado de desalavancagem. Assinale‑se, nesse cenário, que o acesso restrito 
dessas empresas aos mercados externo e de capitais ressalta o desafio de fomentar o desenvolvimento de 
fontes alternativas de financiamento ao crédito bancário.12

Em resumo, a despeito da evolução dos indicadores de crédito do SFN apresentarem desempenho 
significativamente negativo para as operações com recursos do BNDES, a análise do financiamento amplo do 
grupo de empresas com maior capacidade financeira evidencia quadro mais benigno a partir de 2017. Para 
o grupo de empresas com operações menos expressivas junto ao BNDES, as informações do financiamento 
amplo assinalam processo significativo de desalavancagem financeira, ao mesmo tempo que ressaltam a 
importância de ampliar o acesso a outras fontes de captação fora do SFN.

11/ Apenas 0,3% do grupo (aproximadamente 1.100 empresas) detinha dívidas nos mercados externo e/ou de capitais no período 
analisado.

12/ A título de exemplo, as cooperativas de crédito aumentaram expressivamente a participação nas concessões de financiamento 
para empresas de menor porte em 2017, conforme destaca o Boxe “Participação das cooperativas no mercado de crédito” do 
Relatório de Economia Bancária publicado em junho de 2018. Outras fontes alternativas às empresas são as sociedade de crédito 
direto e a sociedade de empréstimo entre pessoas (conhecidas como fintechs), regulamentadas pela Resolução nº 4.656, de 26 de 
abril de 2018, que podem fomentar crédito mais barato e difundido, conforme Boxe “Fintechs” divulgado no mesmo Relatório de 
Economia Bancária.
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Este boxe apresenta a revisão das projeções para o balanço de pagamentos de 2018, considerando 
as estatísticas publicadas desde o Relatório de Inflação de março, a evolução econômica doméstica e 
internacional e os dados mais recentes relativos ao estoque e ao serviço do endividamento externo do país.

O cenário externo mais desafiador e o arrefecimento 
recente da atividade econômica no início do ano 
condicionaram a revisão da projeção do deficit em 
transações correntes, de US$23,3 bilhões (1,1% do 
PIB) para US$11,5 bilhões (0,6% do PIB) em 2018. As 
alterações incorporam, sobretudo, modificações na 
composição da conta corrente, com expectativa de 
aumento do superavit comercial e de diminuições dos 
deficit nas contas de serviços e de renda primária.

Para o ano, estima‑se que o superavit comercial 
atinja US$61 bilhões, com expansão de 5,0% nas 
exportações e de 9,0% nas importações, que deverão 
situar‑se, respectivamente, em US$228 bilhões e 
US$167 bilhões. Destaque‑se a elevação de US$3 
bilhões na projeção de exportações e redução 
de US$2 bilhões na de importações em relação à 
projeção anterior. A revisão da balança comercial de 
bens reflete o cenário de fortalecimento global do 
dólar norte‑americano e o arrefecimento recente da 
atividade doméstica, com efeitos sobre a demanda 
por bens e serviços do exterior, entre outros fatores. 

O deficit da conta de serviços está estimado em 
US$35,6 bilhões para o ano, valor US$2,5 bilhões 
abaixo do Relatório anterior. A revisão reflete ajustes 
nas contas de viagens e de transportes, em função 
dos últimos indicadores de atividade econômica e 
da recente depreciação da moeda doméstica. As 
projeções para as despesas líquidas de viagens e de 
transportes recuaram US$2,3 bilhões, para US$15,0 
bilhões, e US$0,2 bilhão, para US$5,8 bilhões, 
respectivamente. A projeção para as despesas 
líquidas de aluguel de equipamentos foi mantida 
em US$17 bilhões.

Os pagamentos líquidos de juros foram projetados 
em US$19,1 bilhões, ligeiramente abaixo da projeção 
anterior (US$19,4 bilhões). A projeção para as 
remessas líquidas de lucros foi reduzida em US$3,9 

Tabela 1 – Projeções do balanço de pagamentos
US$ bilhões

Período 2017 2018

Mai Jan- Ano Mai Jan- Ano1/

mai mai

Transações correntes 2,8 -0,7 -9,8 0,7 -4,0 -11,5

 Balança comercial 7,4 28,0 64,0 5,6 22,0 61,0

   Exportações 19,7 87,7 217,2 19,2 93,2 228,0

   Importações 12,3 59,7 153,2 13,6 71,3 167,0

 Serviços -2,5 -12,4 -33,9 -2,7 -13,6 -35,6

   d/q: viagens -1,1 -4,6 -13,2 -1,2 -5,2 -15,0

   d/q: transportes -0,3 -1,6 -5,0 -0,4 -2,6 -5,8

 Renda primária -2,4 -17,2 -42,6 -2,3 -13,4 -39,4

  d/q: juros -1,0 -9,8 -21,8 -0,8 -7,9 -19,1

  d/q: lucros e dividendos -1,4 -7,5 -21,0 -1,6 -5,6 -20,6

 Renda secundária 0,2 0,9 2,6 0,2 1,1 2,6

Conta capital 0,0 0,1 0,4 0,0 0,2 0,4

Conta financeira 2,8 0,5 -6,1 1,2 -1,6 -11,1

 Investim. ativos2/ 4,5 19,8 63,5 -1,0 32,5 63,0

   Inv. direto no ext. 0,1 0,8 6,3 -1,9 0,3 6,0

   Inv. Carteira 0,1 3,3 12,4 -1,1 4,6 10,0

   Outros Investimentos 4,3 15,7 44,8 2,0 27,6 47,0

     d/q: ativos de bancos 0,4 -4,9 -8,6 -0,5 -4,9 -7,0

 Investim. passivos 1,9 27,2 75,4 0,3 46,1 87,6

   IDP 2,9 32,2 70,7 3,0 23,3 70,0

   Ações totais3/ 0,8 -0,2 5,7 -4,4 -2,0 3,0

   Títulos no país -3,1 0,1 -5,1 -2,0 3,9 -

   Emprést. e tít. LP4/ 0,9 -4,1 -5,2 0,1 -3,6 -5,5

   Emprést. e tít. CP -1,8 -8,9 -5,3 0,6 13,2 -

   Crédito Comercial e outros 2,1 8,1 14,6 3,1 11,3 20,1

 Derivativos -0,4 -0,5 0,7 0,0 1,4 -

 Ativos de reserva 0,6 8,4 5,1 2,5 10,5 13,5

Erros e omissões 0,1 1,1 3,3 0,4 2,2 -

Memo:

 Transações corr./PIB (%) -0,5 -0,6

 IDP / PIB (%) 3,4 3,6

 Taxa de rolagem (%) 148,9 95,5 98,3 115,4 89,6 90,0

1/ Projeção.

2/ Inclui investimentos diretos, investimentos em carteira e outros investimentos.

3/ Inclui ações negociadas em bolsas brasileiras e no exterior. 

4/ Inclui créditos de organismos, agências e compradores.

Projeção para o Balanço de Pagamentos de 2018
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bilhões em relação à projeção anterior, para US$20,6 bilhões, tendo em vista a evolução recente da taxa 
de câmbio e das receitas contabilizadas nos cinco primeiros meses do ano. A estimativa para os ingressos 
líquidos de rendas secundárias foi elevada em US$0,1 bilhão, para US$2,6 bilhões, tendo em vista a evolução 
recente desse fluxo.

A projeção para os ingressos líquidos de Investimentos Diretos no País (IDP) foi reduzida em US$10 bilhões 
em relação à projeção anterior, para US$70 bilhões (3,6% do PIB), valor em patamar significativamente 
superior ao deficit previsto para transações correntes. Os ingressos de IDP ocorridos nos primeiros cinco 
meses do ano e no decorrer de junho sugerem redução do fluxo ao longo do ano, sobretudo em operações 
intercompanhia, influenciadas por estratégias financeiras de grandes empresas que buscam a redução 
da alavancagem. Adicionalmente a redução do fluxo de IDP relativo à participação de capital repercute 
operações de grande porte, não recorrentes – relacionadas a concessões no setor público ou à venda de 
ativos de grandes empresas – ocorridas em 2017 sem correspondência neste ano. As aplicações líquidas em 
Investimentos Diretos no Exterior (IDE) foram mantidas em US$6 bilhões.

Não houve revisão das projeções de investimentos em carteira do lado do ativo. No âmbito dos investimentos 
em carteira do lado do passivo, a estimativa para os ingressos líquidos em ações e fundos de investimento 
foi reduzida em US$2 bilhões, para US$3 bilhões, em parte refletindo a volatilidade apresentada pelos fluxos 
até maio. Apesar do comportamento semelhante em títulos no país, a projeção para os ingressos líquidos 
dessa rubrica foi mantida em zero.

As taxas de rolagem, calculadas sobre as operações de longo prazo em empréstimos e títulos negociados 
no mercado internacional, foram reduzidas para 90% ante 100% no Relatório de inflação anterior, em linha 
com a evolução recente do cenário externo.
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Este boxe avalia a evolução recente dos núcleos de inflação tradicionalmente acompanhados pelo Banco 
Central do Brasil (BCB) e apresenta duas novas medidas, descrevendo a metodologia utilizada para sua 
construção.

Dos núcleos regularmente acompanhados pelo BCB, o IPCA‑EX0, o IPCA‑MS e o IPCA‑MA foram introduzidos 
entre 2000 e 2003, enquanto os núcleos IPCA‑EX1 e IPCA‑DP passaram a ser divulgados a partir de 2009.1,2 
De modo geral, essas métricas buscam minimizar a influência de itens de maior volatilidade no indicador 
agregado2, com o objetivo de avaliar a tendência da inflação sem os efeitos de choques temporários sobre 
o comportamento dos preços (Gráfico 1). 

Não existe um padrão consensual na literatura sobre o que constitui um núcleo de inflação ideal, de forma 
que, normalmente, utiliza‑se um conjunto de critérios para avaliá‑los3. Como, em geral, nenhum núcleo 
prevalece em todos os critérios, é comum analistas acompanharem mais de uma medida de núcleo.

Nesse sentido, a constante avaliação de novas metodologias para a construção de núcleos faz parte do 
processo de acompanhamento e análise da inflação corrente. As duas métricas apresentadas, a seguir, 
expandem o conceito do indicador subjacente da inflação de serviços4, adicionando componentes de outros 
dois segmentos da inflação de preços livres: alimentação no domicílio e bens industriais. 

Novas medidas de núcleo de inflação

1/ Neste boxe, utilizou‑se a série histórica do IPCA recalculada com a classificação e estrutura de ponderação da POF 2009, 
implementadas em janeiro de 2012.

2/ Um histórico mais detalhado sobre a inclusão de núcleos nos documentos do BCB pode ser encontrado no Trabalho para Discussão 
356, “Revisitando as Medidas de Núcleo de Inflação do Banco Central do Brasil”, de 2014, disponível no sítio do BCB ( http://www.
bcb.gov.br/pec/wps/port/default.asp). O núcleo IPCA‑EX0 é obtido pela exclusão de Alimentação no Domicílio e Monitorados. O 
IPCA‑EX1 exclui 10 dos 16 itens do subgrupo Alimentação no Domicílio, além dos itens combustíveis domésticos e combustíveis 
de veículos. O núcleo por médias aparadas (IPCA‑MA) exclui os itens cuja variação mensal se situe, na distribuição, acima do 
percentil 80 ou abaixo do percentil 20. Os 60% restantes são utilizados para calcular a variação mensal do núcleo. O núcleo de 
médias aparadas com suavização (IPCA‑MS) segue o mesmo procedimento da medida anterior, com a diferença de que, antes da 
eliminação das caudas, são suavizados os componentes com variações infrequentes. O núcleo de dupla ponderação (IPCA‑DP) ajusta 
os pesos originais de cada item de acordo com sua volatilidade relativa, procedimento que reduz a importância de componentes 
mais voláteis.

3/ Ver discussão em da Silva Filho & Figueiredo (2011).
4/ Para mais informações, ver boxe  “Inflação no setor de serviços”, publicado na edição de setembro de 2016 do Relatório de Inflação.
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Primeiramente, obteve-se, dentre os bens industriais, um indicador subjacente pela exclusão dos seguintes 
itens:
- Etanol (4,3% do peso de bens industriais5): subitem cujo preço apresenta expressiva volatilidade e é 

influenciado significativamente pelas condições de oferta de insumos e de combustíveis substitutos;  
- Cigarro (4,7%): subitem com reajustes pouco frequentes ao longo do ano, cujos preços são  constantemente 

afetados por alterações da carga tributária (os impostos representam cerca de 80% do preço final do 
produto); e

-  Automóvel novo (11,6%) e usado (4,0%); eletroeletrônicos (6,6%): subitens sob forte influência de 
questões tributárias, mais recentemente da política de desoneração do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) a partir de 2008 e de recomposição de alíquotas desde 2015.

Em relação ao grupo “alimentação no domicílio”, foram mantidos apenas os itens menos voláteis: Panificados 
(12,2% do peso de alimentação no domicílio); Bebidas e infusões (12,2%); Carnes e peixes industrializados 
(4,8%) e Enlatados e conservas (1,0%).

No caso de alimentação no domicílio (Gráfico 2), a inflação subjacente apresenta volatilidade menor do 
que a do seu respectivo índice cheio, conforme esperado. Para bens industriais (Gráfico 3), a inflação dos 
itens selecionados é sistematicamente maior do que a do segmento como um todo, reflexo da exclusão de 
automóveis e eletrodomésticos – que registraram inflação relativamente baixa no período. O indicador de 
inflação subjacente de serviços, por sua vez, tem média próxima da inflação do setor como um todo e menor 
volatilidade na variação mensal (Gráfico 4).

Os itens selecionados de serviços, bens industriais e alimentação no domicílio são agregados no núcleo 
IPCA-EX2, abrangendo 57,6% dos preços livres e 42,9% da cesta do IPCA6. Um segundo núcleo, IPCA-EX3, 
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5/ Os pesos apresentados neste boxe são os do IPCA de maio de 2018.
6/ Os itens excluídos representam 31,3% e 69,8% do peso total de bens industriais e de alimentação no domicílio no IPCA, respectivamente. 

No caso da inflação de serviços, o peso dos quatro grupos eliminados corresponde a 37,6% da inflação do setor no IPCA.
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agrega apenas os itens selecionados de serviços e bens industriais, que correspondem a 51,3% dos preços 
livres e 38,2% da cesta do IPCA. Embora significativamente diferentes da média dos núcleos atualmente 
acompanhados pelo BCB, as trajetórias dos núcleos IPCA-EX2 e IPCA-EX3 diferem pouco entre si, o que pode 
ser atribuído ao peso reduzido dos itens remanescentes de alimentação no domicílio.

A Tabela 1 apresenta estatísticas básicas dos sete núcleos de inflação, utilizando as bases de comparação 
com ajuste sazonal e média móvel de três meses7. 

No período 2006-2017, IPCA-DP, IPCA-MS e IPCA-EX1 registraram médias mais próximas da média do IPCA. 
Em linha com resultados de estudos anteriores, o IPCA-MA tende a subestimar a variação média da inflação 
cheia. De 2012 a 2017, o IPCA-EX3 e o IPCA-EX2 apresentaram desvio reduzido em relação à média do IPCA, 
mas de 2006 a 2011 exibiram viés elevado, em grande parte devido ao efeito da seleção de componentes de 
bens  industriais (Gráfico 3). Em períodos mais recentes, a discrepância do IPCA-EX2 e IPCA-EX3 em relação 
ao IPCA, ainda que menor, deve-se ao realinhamento dos preços monitorados, em especial das tarifas de 
energia elétrica residencial. Portanto, esses núcleos minimizaram os efeitos de grandes choques temporários.

Em termos de volatilidade, o IPCA-MS e IPCA-MA são os núcleos com menor desvio-padrão no período 
2006-2017, mas todos os núcleos apresentam volatilidade significativamente menor do que o IPCA cheio.

Para avaliar a aderência dos núcleos à tendência da inflação, calcularam-se os desvios médios absolutos em 
relação a uma média móvel centrada do IPCA. Segundo esse critério, considerando todo o intervalo, IPCA-
DP, IPCA-MA e IPCA-MS apresentam as melhores estatísticas, seguidos do IPCA-EX1.

7/ Os resultados não mudam qualitativamente ao ser realizado o ajuste sazonal em tempo real.
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Tabela 1 – Estatísticas básicas dos núcleos de inflação1/

Desvio-padrão
2006-2011 2012-2017 2006-2017 2006-2017 2006-2011 2012-2017 2006-2017

IPCA 4,6 6,4 5,5 3,6 -  -  -  
IPCA-EX0 4,4 6,0 5,2 1,9 1,0 1,2 1,1
IPCA-EX1 4,3 6,3 5,3 2,0 0,7 1,0 0,8
IPCA-DP 4,7 6,4 5,5 1,9 0,7 0,8 0,8
IPCA-MS 4,5 6,2 5,4 1,7 0,8 0,8 0,8
IPCA-MA 4,0 5,6 4,9 1,7 0,7 0,9 0,8
IPCA-EX2 5,7 6,5 6,1 2,1 1,4 1,1 1,2
IPCA-EX3 5,7 6,3 6,0 1,9 1,4 1,0 1,2

Fontes: IBGE e BCB
1/ Desvio padrão do IPCA calculado com base na sua variação mensal anualizada. No caso dos núcleos, as estatísticas são baseadas 
    nas médias móveis trimestrais dessazonalizadas e anualizadas.
2/ Desvio médio absoluto (MAE) em relação à média móvel centrada (MM) 12 meses do IPCA.

Média MAE vs MM centrada de 12m2/
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Adicionalmente, foi testada a sensibilidade dos núcleos à atividade econômica. Tanto em testes de correlação 
(Gráfico 6)8 quanto em exercícios econométricos que incluem outras variáveis como controle, os núcleos 
IPCA-EX2 e IPCA-EX3 mostraram maior aderência do que os demais núcleos a medidas de hiato do produto. 
Nesse sentido, apesar de não se destacarem nos critérios anteriores, o IPCA-EX2 e o IPCA-EX3 parecem 
incluir componentes da inflação mais sensíveis ao ciclo econômico.

A despeito das suas diferenças metodológicas, todos os núcleos avaliados no presente boxe indicaram 
um processo de queda significativa na inflação subjacente ao longo de 2016 e 2017. Após estabilização no 
segundo semestre de 2017, as medidas voltaram a indicar desaceleração na inflação subjacente no início de 
2018 e situam-se em patamares próximos ou abaixo do limite inferior do intervalo de tolerância em torno 
da meta para a inflação. 

É importante ressaltar que os núcleos aqui analisados fazem parte de um amplo conjunto de indicadores 
que auxiliam na condução da política monetária, não havendo papel de destaque para nenhuma medida 
específica.

8/ O Gráfico 6 compara as correlações simples entre cada núcleo e uma medida de hiato do produto, considerando de 1 a 3 defasagens 
trimestrais.

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

 EX-0  EX-1  EX-2  EX-3  DP  MS  MA

t-1 t-2 t-3

Gráfico 6 – Correlações entre lags de hiato e núcleo



Junho 2018  \  Banco Central do Brasil  \  Relatório de Inflação  \  43

Perspectivas para a inflação

Este capítulo do Relatório de Inflação apresenta uma 
análise das perspectivas para a inflação até 2020, 
cobrindo, portanto, a totalidade dos anos‑calendário 
para os quais havia definição das metas para a 
inflação, por parte do Conselho Monetário Nacional 
(CMN), até a data de corte do Relatório.

As projeções apresentadas utilizam o conjunto 
de informações disponíveis até a última reunião 
do Copom, realizada em 19 e 20.6.2018. Para os 
condicionantes utilizados nas projeções, em especial 
os advindos da pesquisa Focus, realizada pelo BCB, 
a data de corte é 15.6.2018, a menos de indicação 
contrária.

As projeções condicionais para a inflação são 
apresentadas em quatro cenários, dependendo do 
condicionante usado para as trajetórias da taxa de 
câmbio e da taxa Selic ao longo do horizonte de 
projeção. Os condicionantes podem ser trajetórias 
oriundas das expectativas coletadas na pesquisa 
Focus ou trajetórias em que os valores dessas 
variáveis permanecem constantes ao longo do 
horizonte de projeção.

O primeiro cenário assume que a taxa Selic e a taxa 
de câmbio permanecem constantes ao longo do 
horizonte de projeção, enquanto o segundo cenário 
supõe trajetórias extraídas da pesquisa Focus para 
essas duas variáveis.

Também são apresentados outros dois cenários, 
chamados de cenários “híbridos”, que combinam 
como pressupostos taxa Selic da pesquisa Focus 
e taxa de câmbio constante e, alternativamente, 
taxa Selic constante e taxa de câmbio da pesquisa  
Focus.

É importante salientar que as projeções condicionais 
de inflação divulgadas neste Relatório contemplam 
intervalos de probabilidade que ressaltam o grau de 
incerteza presente na supracitada data de corte. As 
projeções dependem não apenas das hipóteses sobre 
as taxas de juros e de câmbio, mas também de um 

2
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conjunto de pressupostos sobre o comportamento 
de variáveis exógenas.

Em seu processo de tomada de decisão, o Copom 
analisa um amplo conjunto de variáveis e modelos, 
em relação aos quais exerce julgamentos com base 
no conjunto de informações disponíveis. Ao expor 
alguns cenários que informam suas deliberações, o 
Copom procura dar maior transparência às decisões 
de política monetária, contribuindo para sua eficácia 
no controle da inflação, que é seu objetivo precípuo.

2.1 Revisões e projeções de 
curto prazo

No trimestre encerrado em maio a inflação ao 
consumidor, medida pelo IPCA, situou‑se 0,08 p.p. 
abaixo do cenário básico apresentado no Relatório 
de Inflação anterior (Tabela 2.1), repercutindo a 
evolução benigna dos preços livres, especialmente de 
alimentos e serviços. Em sentido oposto, os efeitos da 
depreciação cambial e da alta na cotação internacional 
do petróleo sobre os preços de combustíveis, assim 
como a mudança da bandeira incidente sobre a tarifa 
de energia elétrica22, provocaram variações acima do 
esperado no âmbito dos preços administrados.

Nas medições de março e abril o IPCA manteve a 
trajetória benigna dos últimos trimestres, situando‑
se 0,22 p.p. abaixo das projeções, com surpresas 
disseminadas entre os preços livres. Em maio, no 
entanto, o efeito do desabastecimento provocado 
pela paralisação no setor de transporte de carga, no 
final do mês, se somou às já mencionadas pressões 
sobre os preços administrados, provocando alta 
de 0,40% no IPCA, 0,14 p.p. acima do projetado no 
Relatório de Inflação anterior.

As projeções de curto prazo no cenário básico do 
Copom consideram variações de 1,06%, 0,27% e 
0,20% para o IPCA nos meses de junho a agosto de 
2018, respectivamente. Caso se concretize, a alta 
de 1,54% do IPCA no trimestre ficará sensivelmente 
acima dos 0,20% observados no mesmo período de 
201723, implicando elevação da inflação em doze 
meses para 4,23% em agosto (Tabela 2.2), ante 2,86% 
em maio.

22/ Passagem da bandeira verde para a amarela, em maio.
23/ O resultado do período foi particularmente influenciado pela deflação de 0,23% em junho de 2017.

Tabela 2.1 – IPCA – Surpresa inflacionária

Variação %

2018

Mar Abr Mai
No 

trimestre
12 meses 
até mai

Cenário do Copom1/ 0,20 0,33 0,26 0,79 2,94

IPCA observado 0,09 0,22 0,40 0,71 2,86

Surpresa -0,11 -0,11 0,14 -0,08 -0,08

Fontes: IBGE e BCB

1/ Cenário na data de corte do Relatório de Inflação de março de 2018.

Tabela 2.2 – IPCA – Projeções de curto prazo

Variação %

2018

Jun Jul Ago
No 

trimestre
12 meses 
até ago

Cenário do Copom1/ 1,06 0,27 0,20 1,54 4,23

Fontes: IBGE e BCB

1/ Cenário na data de corte.
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A expressiva aceleração projetada para a inflação 
mensal de junho repercute a intensificação dos 
efeitos da paralisação no setor de transporte de 
carga sobre os preços de alimentos e combustíveis 
e a da mudança de bandeira tarifária24. Nos meses 
seguintes, a despeito dos efeitos defasados da 
depreciação cambial observada desde o final de 
abril e da alta projetada para passagens aéreas, 
em julho, espera‑se que a reversão dos efeitos do 
desabastecimento, a sazonalidade favorável dos 
preços de alimentos e a elevada ociosidade dos 
fatores de produção favoreçam o arrefecimento das 
taxas mensais.

Ressalte‑se, que apesar da aceleração projetada para 
os próximos meses, a retomada da atividade em ritmo 
mais gradual que o esperado e a propagação inercial 
do baixo patamar inflacionário são fatores que 
contribuem para manutenção da inflação em patamar 
reduzido, sobretudo no segmento de serviços e em 
medidas de inflação subjacente.

2.2 Projeções condicionais

O valor da taxa de câmbio utilizado nos cenários 
que assumem valor constante para essa variável 
passou de R$3,25/US$, no Relatório de março de 
2018, para R$3,70/US$25 (Gráfico 2.1). A mediana 
das expectativas para a taxa de câmbio para os finais 
de ano, extraídas da pesquisa Focus de 15.6.2018, 
quando comparada com os valores de 16.3.2018, 
utilizados no Relatório de Inflação de março de 2018, 
aumentaram em todos os anos considerados, de 
R$3,30/US$ para R$3,63/US$ para 2018, de R$3,39/
US$ para R$3,60/US$ para 2019 e de R$3,46/US$ para 
R$3,60/US$ para 2020 (Gráfico 2.1).

No caso da taxa Selic, o valor assumido nos cenários 
que utilizam taxa constante passou de 6,75% a.a., 
usado no Relatório de março de 2018, para 6,50% a.a. 
(Gráfico 2.2). Consistente com essa trajetória para a 
taxa Selic e a elevação dos prêmios de risco, a taxa 
projetada do swap pré‑DI de 360 dias, depois de 
atingir valor mínimo no segundo trimestre de 2018, 
eleva‑se nos dois trimestres seguintes, estabilizando‑
se a partir de então.

24/ Da bandeira amarela para o patamar 2 da vermelha, em junho. A projeção considera manutenção dessa bandeira nos meses de julho 
e agosto.

25/ Valor obtido pelo procedimento usual de arredondar a cotação média da taxa de câmbio R$/US$ observada nos cinco dias úteis 
encerrados na sexta‑feira anterior à reunião do Copom.

Gráfico 2.1 – Taxa de câmbio usada nas projeções

Obs.: os valores referem-se a médias trimestrais.
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A mediana das expectativas para a taxa Selic extraídas 
da pesquisa Focus, também na comparação entre 
16.3.2018 e 15.6.2018, manteve‑se em 6,50% a.a. 
para o final de 2018 e em 8,00% a.a. para os finais 
de 2019, 2020 e 2021 (Gráfico 2.2). Nessa trajetória, 
a taxa Selic começa a subir no segundo trimestre 
de 2019, atingindo 8,00% a.a. no último trimestre 
do mesmo ano,26 mantendo‑se nesse patamar até 
o final de 2021.27 Consistente com essa trajetória 
para a taxa Selic e a elevação dos prêmios de risco, a 
taxa projetada do swap pré‑DI de 360 dias entra em 
trajetória de elevação no terceiro trimestre de 2018, 
estabilizando‑se a partir do final de 2019.

As projeções aqui apresentadas dependem ainda 
de considerações sobre a evolução das reformas e 
ajustes necessários na economia. Seus efeitos sobre 
as projeções são capturados por meio dos preços 
de ativos, do grau de incerteza, das expectativas 
apuradas pela pesquisa Focus e através do seu 
efeito na taxa de juros estrutural da economia. Além 
desses canais, a política fiscal influencia as projeções 
condicionais de inflação por meio de impulsos sobre 
a demanda agregada.

As projeções apresentadas embutem o entendimento 
de que o processo de reformas estruturais, como as 
fiscais e creditícias, contribui para a redução gradual 
da taxa de juros estrutural.

Com base na combinação das projeções de curto 
prazo e dos condicionantes do modelo acima, foram 
construídas projeções para a variação do IPCA 
acumulada em quatro trimestres. Essas projeções 
se baseiam na utilização de um conjunto de modelos 
e de informações disponíveis, combinado com o 
exercício de julgamento.

A projeção central associada ao cenário que combina 
taxas de juros e de câmbio constantes por todo o 
horizonte de projeção indica que a inflação acumulada 
em quatro trimestres, depois de ter atingido o valor 
observado de 2,68% no primeiro trimestre de 
2018, aumenta para em torno de 4,2% no trimestre 
seguinte e termina o ano em cerca de 4,2% (Gráfico 
2.3 e Tabela 2.3). O pico da projeção é alcançado no 
primeiro trimestre de 2019, quando a inflação atinge 
cerca de 4,8%, influenciada também pelo descarte 
da taxa de inflação trimestral atipicamente baixa 

26/ A pesquisa Focus traz valores mensais da taxa Selic até dezembro de 2019 e depois somente valores de final de ano.
27/ Como descrito no boxe “Modelo agregado de pequeno porte – 2017” (Relatório de Inflação de junho de 2017), a trajetória da taxa 

do swap pré‑DI de 360 dias depende da trajetória da taxa Selic usada como condicionante para o mesmo período e da trajetória do 
prêmio (diferença entre a taxa do swap e a taxa esperada para a Selic). Portanto, a taxa do swap ao longo de 2020 depende também 
da trajetória da Selic ao longo de 2021.

 Gráfico 2.3 – Projeção da inflação com taxas de juros e

 câmbio constantes

 Leque de inflação

 Obs.: inflação medida pelo IPCA, acumulada em quatro trimestres (%).

0

2

4

6

8

I
2017

II III IV I
2018

II III IV I
2019

II III IV I
2020

II III IV

%



Junho 2018  \  Banco Central do Brasil  \  Relatório de Inflação  \  47

verificada no primeiro trimestre de 2018. No segundo 
trimestre de 2019, a inflação acumulada em quatro 
trimestres cai para em torno de 3,9%, terminando 
2019 ao redor de 4,1%, mesmo valor projetado para 
2020. Nesse cenário, as projeções para a inflação de 
preços administrados são de cerca de 7,4% para 2018, 
de 4,8% para 2019 e de 4,1% para 2020.

Nesse cenário, as probabilidades estimadas de a 
inflação ultrapassar os limites superior e inferior 
do intervalo de tolerância da meta em 2018 situam‑
se próximas de 2% e 9%, respectivamente. Para 
2019, as probabilidades encontram‑se em torno 
de 12% e 17% para os limites superior e inferior, 
respectivamente. Para 2020, as probabilidades estão 
ao redor de 16% e 13% para os limites superior e 
inferior, respectivamente.

Na comparação com o Relatório de Inflação de março 
de 2018 (Tabela 2.4), as projeções para 2018 e 2019 no 
cenário com juros e câmbio constantes aumentaram 
em torno de 0,6 p.p. e 0,1 p.p., respectivamente, e 
ficaram constantes para 2020.

O principal fator de elevação das projeções foi a 
depreciação cambial ocorrida no segundo trimestre 
de 2018, quando a taxa de câmbio passou de uma 
média de R$3,24/US$ no primeiro trimestre para 
valores na casa de R$3,70/US$ na semana anterior 
à reunião do Copom de junho (215ª reunião). No 
mesmo sentido, destacam‑se as contribuições da 
taxa Selic 0,25 p.p. mais baixa e os níveis do preço 
do petróleo mais elevados verificados no segundo 
trimestre do ano.

Por outro lado, no sentido de diminuir as projeções 
atuaram a realização de inflação mais baixa que 
o esperado para o trimestre de março a maio  
(‑0,08 p.p) e o ritmo mais moderado de crescimento 
da atividade econômica.

Ressalta‑se que os efeitos de variações cambiais 
na inflação operam mais rapidamente e são mais 
intensos do que os de alterações nas condições de 
atividade.28 De fato, a depreciação cambial recente 
tem impacto mais concentrado nas projeções 
de inflação de 2018, ao passo que alterações na 
trajetória da atividade econômica têm maior efeito 
sobre as projeções de 2019.

28/ Ver boxe “Condicionamentos internamente consistentes para câmbio, incerteza econômica e risco‑país”, no Relatório de Inflação 
de março de 2018.

Período RI de março RI de junho

2018 2 3,3 4,2

2018 3 3,4 4,3

2018 4 3,6 4,2

2019 1 4,1 4,8

2019 2 4,1 3,9

2019 3 4,1 3,8

2019 4 4,0 4,1

2020 1 4,1 4,2

2020 2 4,1 4,2

2020 3 4,1 4,1

2020 4 4,1 4,1

Tabela 2.4 – Projeções no RI anterior e atual – cenário 
com taxas de juros e câmbio constantes

Inflação acumulada em quatro trimestres (%)

Projeção central e intervalos de probabilidade

50%

Período 30%

10%

Central

2018 2 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3

2018 3 3,9 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,7

2018 4 3,6 3,9 4,1 4,2 4,3 4,5 4,8

2019 1 4,0 4,4 4,7 4,8 4,9 5,2 5,6

2019 2 3,0 3,4 3,7 3,9 4,1 4,4 4,8

2019 3 2,9 3,3 3,6 3,8 4,0 4,3 4,7

2019 4 3,2 3,6 3,9 4,1 4,3 4,6 5,0

2020 1 3,3 3,7 4,0 4,2 4,4 4,7 5,1

2020 2 3,3 3,7 4,0 4,2 4,4 4,7 5,1

2020 3 3,2 3,6 3,9 4,1 4,3 4,6 5,0

2020 4 3,2 3,6 3,9 4,1 4,3 4,6 5,0

Obs.: inflação medida pelo IPCA, acumulada em quatro trimestres (%).

Tabela 2.3 – Projeção de inflação com taxas de juros

e câmbio constantes
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Vários fatores contribuem para que as projeções de 
inflação para 2018, 2019 e 2020 sejam consistentes 
com as metas. No caso de 2018, como as projeções 
situavam‑se, no Relatório de Inflação de março de 
2018, em níveis inferiores à meta, sua elevação 
gerou valores consistentes com a meta. Para 2019 
e 2020, destacam‑se as expectativas de inflação 
ancoradas na meta, a diminuição dos efeitos da 
depreciação cambial ao longo do tempo e a trajetória 
de recuperação da atividade econômica. Nesse 
sentido, a política monetária estimulativa favorece 
o estreitamento da capacidade ociosa dos fatores 
de produção, contribuindo para a convergência 
da inflação para a meta. Assume‑se também que 
choques sobre a inflação e a atividade perderão força 
ao longo do tempo.

Na comparação com as projeções de inflação da 
reunião do Copom de maio (214ª reunião), houve 
aumento de aproximadamente 0,2 p.p. para 2018 e 
de 0,1 p.p. para 2019 (ver Ata da 214ª reunião), em 
função principalmente da depreciação da taxa de 
câmbio.

No cenário com taxas de juros e câmbio da pesquisa 
Focus, a projeção central indica que a inflação 
acumulada em quatro trimestres termina 2018 em 
aproximadamente 4,2% e, depois de atingir máximo 
de 4,7% no primeiro trimestre de 2019, finaliza 2019 
e 2020 em cerca de 3,7% (Gráfico 2.4 e Tabela 2.5). 
Nesse cenário, as projeções para a inflação de preços 
administrados são de 7,2% para 2018, de 4,6% para 
2019 e de 3,8% para 2020.

Em relação às projeções do Relatório de Inflação de 
março de 2018, houve aumento nas projeções até o 
primeiro trimestre de 2019, mas depois as projeções 
situam‑se em patamares mais baixos (Tabela 2.6). A 
principal razão foi a alteração da trajetória da taxa 
de câmbio da pesquisa Focus, que passou a prever 
apreciação cambial até o final de 2019, ao passo 
que a trajetória usada no Relatório de março previa 
depreciação (Gráfico 2.1).

Na comparação com o cenário que emprega Selic 
e câmbio constantes (Tabela 2.7), observa‑se que 
a inflação projetada é sempre inferior a partir do 
primeiro trimestre de 2019. A trajetória de câmbio 
da pesquisa Focus prevê apreciação cambial até o 
final de 2019 (de 3,4% entre o terceiro trimestre de 
2018 e o quarto trimestre de 2019), contribuindo 
para projeções de inflação mais baixas quando 
comparadas com as oriundas de cenário com taxa 

Período RI de março RI de junho

2018 2 3,3 4,2

2018 3 3,5 4,3

2018 4 3,8 4,2

2019 1 4,3 4,7

2019 2 4,3 3,6

2019 3 4,3 3,6

2019 4 4,1 3,7

2020 1 4,2 3,8

2020 2 4,1 3,8

2020 3 4,0 3,7

2020 4 4,0 3,7

Tabela 2.6 – Projeções no RI anterior e atual – cenário 
com taxas de juros e câmbio da pesquisa Focus

Inflação acumulada em quatro trimestres (%)

Projeção central e intervalos de probabilidade

50%

Período 30%

10%

Central

2018 2 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3

2018 3 3,9 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,7

2018 4 3,6 3,9 4,1 4,2 4,3 4,5 4,8

2019 1 3,9 4,3 4,6 4,7 4,8 5,1 5,5

2019 2 2,7 3,1 3,4 3,6 3,8 4,1 4,5

2019 3 2,7 3,1 3,4 3,6 3,8 4,1 4,5

2019 4 2,8 3,2 3,5 3,7 3,9 4,2 4,6

2020 1 2,9 3,3 3,6 3,8 4,0 4,3 4,7

2020 2 2,9 3,3 3,6 3,8 4,0 4,3 4,7

2020 3 2,8 3,2 3,5 3,7 3,9 4,2 4,6

2020 4 2,8 3,2 3,5 3,7 3,9 4,2 4,6

Obs.: inflação medida pelo IPCA, acumulada em quatro trimestres (%).

Tabela 2.5 – Projeção da inflação no cenário com taxas 
de juros e câmbio da pesquisa Focus

 Gráfico 2.4 – Projeção da inflação no cenário com

 taxas de juros e câmbio da pesquisa Focus

 Leque de inflação

Obs.: inflação medida pelo IPCA, acumulada em quatro trimestres (%).
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de câmbio constante. No mesmo sentido, o aumento 
da taxa Selic previsto na pesquisa Focus, que eleva 
também de maneira antecipada a taxa do swap 
pré‑DI, atua para reduzir as projeções de inflação, 
na medida em que implica moderação da atividade 
econômica.

Nesse cenário, as probabilidades estimadas de a 
inflação ultrapassar os limites superior e inferior do 
intervalo de tolerância da meta em 2018 situam‑se 
próximas de 2% e 8%, respectivamente. Para 2019, as 
probabilidades encontram‑se em torno de 7% e 25% 
para os limites superior e inferior, respectivamente. 
Para 2020, as probabilidades estão ao redor de 
10% e 19% para os limites superior e inferior, 
respectivamente.

No cenário híbrido com câmbio constante e taxa Selic 
oriunda da pesquisa Focus, as projeções de inflação 
são de cerca de 4,2%, 3,9% e 3,7% para 2018, 2019 e 
2020, respectivamente (Tabela 2.8). Na comparação 
com o cenário que, alternativamente, usa taxa 
Selic constante, as projeções se situam em níveis 
mais baixos a partir do segundo trimestre de 2019, 
refletindo a trajetória mais elevada da taxa Selic (e 
da taxa do swap pré‑DI).

Por fim, no cenário híbrido com taxa de câmbio da 
pesquisa Focus e taxa Selic constante, as projeções 
de inflação são de aproximadamente 4,2%, 3,8% 
e 4,1% para 2018, 2019 e 2020, respectivamente 
(Tabela 2.9). Na comparação com o cenário que, 
alternativamente, usa taxa de câmbio constante, 
as projeções são inferiores entre o primeiro 
trimestre de 2019 e o terceiro trimestre de 2020, 
como resultado da trajetória de apreciação cambial 
embutida na pesquisa Focus.

2.3 Condução da política 
monetária e balanço de riscos

A paralisação no setor de transporte de cargas no 
mês de maio dificulta a leitura da evolução recente 
da atividade econômica. Dados referentes ao mês 
de abril sugerem atividade mais consistente que nos 
meses anteriores. Entretanto, indicadores referentes 
a maio e, possivelmente, junho deverão refletir os 
efeitos da referida paralisação. O cenário básico 
contempla continuidade do processo de recuperação 
da economia brasileira, em ritmo mais gradual.

2018 2 4,2 4,2 4,2 4,2

2018 3 4,3 4,3 4,3 4,3

2018 4 4,2 4,2 4,2 4,2

2019 1 4,8 4,7 4,8 4,7

2019 2 3,9 3,6 3,8 3,7

2019 3 3,8 3,6 3,8 3,6

2019 4 4,1 3,7 3,9 3,8

2020 1 4,2 3,8 4,0 4,0

2020 2 4,2 3,8 3,9 4,1

2020 3 4,1 3,7 3,8 4,0

2020 4 4,1 3,7 3,7 4,1

Obs.: inflação medida pelo IPCA, acumulada em quatro trimestres (%).

Tabela 2.7 – Projeções centrais de inflação em diferentes 
cenários

Período
Juros e 
câmbio 

constantes

Juros e 
câmbio 
Focus

Juros 
constantes e 

câmbio 
Focus

Juros Focus 
e câmbio 
constante

Projeção central e intervalos de probabilidade

50%

Período 30%

10%

Central

2018 2 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3

2018 3 3,9 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,7

2018 4 3,6 3,9 4,1 4,2 4,3 4,5 4,8

2019 1 4,0 4,4 4,7 4,8 4,9 5,2 5,6

2019 2 2,9 3,3 3,6 3,8 4,0 4,3 4,7

2019 3 2,9 3,3 3,6 3,8 4,0 4,3 4,7

2019 4 3,0 3,4 3,7 3,9 4,1 4,4 4,8

2020 1 3,1 3,5 3,8 4,0 4,2 4,5 4,9

2020 2 3,0 3,4 3,7 3,9 4,1 4,4 4,8

2020 3 2,9 3,3 3,6 3,8 4,0 4,3 4,7

2020 4 2,8 3,2 3,5 3,7 3,9 4,2 4,6

Obs.: inflação medida pelo IPCA, acumulada em quatro trimestres (%).

Tabela 2.8 – Projeção da inflação no cenário com taxa

de juros da pesquisa Focus e taxa de câmbio constante
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O cenário externo tem se mostrado mais desafiador 
e apresentado volatilidade. A evolução dos riscos, em 
grande parte associados à normalização das taxas de 
juros em algumas economias avançadas, produziu 
ajustes nos mercados financeiros internacionais. 
Como resultado, houve redução do apetite ao risco 
em relação a economias emergentes.

As expectativas de inflação para 2018 e 2019 
apuradas pela pesquisa Focus encontram‑se em torno 
de 3,9% e 4,1%, respectivamente. As expectativas 
para 2020 situam‑se em torno de 4,0%.

O Comitê julga que, no curto prazo, a inflação deverá 
refletir os efeitos altistas significativos e temporários 
da paralisação no setor de transporte de cargas e de 
outros ajustes de preços relativos. As medidas de 
inflação subjacente ainda seguem em níveis baixos, 
inclusive os componentes mais sensíveis ao ciclo 
econômico e à política monetária.

Na reunião mais recente do Copom (215ª Reunião), 
seus membros discutiram possíveis efeitos mais 
perenes dos choques enfrentados pela economia 
brasileira. Concordaram que, no curto prazo, deverá 
ser mais difícil verificar se a evolução da economia 
segue em linha com seu cenário básico para o médio 
e longo prazos. Concluíram que esse contexto reforça 
a importância de acompanhar ao longo do tempo a 
evolução do cenário básico e seus riscos e de avaliar a 
perenidade dos efeitos dos choques sobre a inflação 
(i.e., seus efeitos secundários) de forma a garantir que 
a conquista da inflação baixa perdure, mesmo diante 
de choques adversos.

Naquela reunião, o Copom decidiu, por unanimidade, 
pela manutenção da taxa básica de juros em  
6,50% a.a. O Comitê entende que essa decisão reflete 
seu cenário básico e balanço de riscos para a inflação 
prospectiva e é compatível com a convergência da 
inflação para a meta no horizonte relevante para a 
condução da política monetária, que inclui os anos‑
calendário de 2018 e, principalmente, de 2019.

Na ocasião, o Copom comunicou que seu cenário 
básico para a inflação envolve fatores de risco 
em ambas as direções. Por um lado, a (i) possível 
propagação, por mecanismos inerciais, do nível 
baixo de inflação passada pode produzir trajetória 
prospectiva abaixo do esperado. Por outro lado, (ii) 
uma frustração das expectativas sobre a continuidade 
das reformas e ajustes necessários na economia 
brasileira pode afetar prêmios de risco e elevar a 

Projeção central e intervalos de probabilidade

50%

Período 30%

10%

Central

2018 2 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3

2018 3 3,9 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,7

2018 4 3,6 3,9 4,1 4,2 4,3 4,5 4,8

2019 1 3,9 4,3 4,6 4,7 4,8 5,1 5,5

2019 2 2,8 3,2 3,5 3,7 3,9 4,2 4,6

2019 3 2,7 3,1 3,4 3,6 3,8 4,1 4,5

2019 4 2,9 3,3 3,6 3,8 4,0 4,3 4,7

2020 1 3,1 3,5 3,8 4,0 4,2 4,5 4,9

2020 2 3,2 3,6 3,9 4,1 4,3 4,6 5,0

2020 3 3,1 3,5 3,8 4,0 4,2 4,5 4,9

2020 4 3,2 3,6 3,9 4,1 4,3 4,6 5,0

Obs.: inflação medida pelo IPCA, acumulada em quatro trimestres (%).

Tabela 2.9 – Projeção da inflação no cenário com taxa de 
câmbio da pesquisa Focus e taxa de juros constante
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trajetória da inflação no horizonte relevante para 
a política monetária. Esse risco se intensifica no 
caso de (iii) continuidade da reversão do cenário 
externo para economias emergentes. Esse último 
risco se intensificou desde a reunião do Copom em 
maio (214ª reunião), enquanto diminuiu o risco de a 
inflação ficar significativamente abaixo da meta no 
horizonte relevante.

O Copom entende que a conjuntura econômica 
prescreve política monetária estimulativa, ou seja, 
com taxas de juros abaixo da taxa estrutural. O 
Comitê enfatiza que a continuidade do processo de 
reformas e ajustes necessários na economia brasileira 
é essencial para a manutenção da inflação baixa 
no médio e longo prazos, para a queda da taxa de 
juros estrutural e para a recuperação sustentável da 
economia.

O Copom entende que deve pautar sua atuação 
com foco na evolução das projeções e expectativas 
de inflação, do seu balanço de riscos e da atividade 
econômica. Choques que produzam ajustes de 
preços relativos devem ser combatidos apenas no 
impacto secundário que poderão ter na inflação 
prospectiva (i.e., na propagação a preços da economia 
não diretamente afetados pelo choque). É por meio 
desses efeitos secundários que esses choques podem 
afetar as projeções e expectativas de inflação e 
alterar o balanço de riscos. Esses efeitos podem 
ser mitigados pelo grau de ociosidade na economia 
e pelas expectativas de inflação ancoradas nas 
metas. Portanto, não há relação mecânica entre 
choques recentes e a política monetária. Em suas 
deliberações, os membros do Copom enfatizaram 
que essa prescrição requer manutenção do ambiente 
com expectativas ancoradas.

Na avaliação do Copom, a evolução do cenário básico 
e do balanço de riscos prescreve manutenção da 
taxa Selic no nível vigente. O Copom ressalta que os 
próximos passos da política monetária continuarão 
dependendo da evolução da atividade econômica, 
do balanço de riscos e das projeções e expectativas 
de inflação.
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Este boxe apresenta revisão empreendida em um dos modelos semiestruturais de pequeno porte da categoria 
“modelos desagregados”, assim denominado por modelar a inflação de preços livres com desagregação entre 
os setores de serviços, bens industriais e alimentação no domicílio. Os modelos desagregados auxiliam na 
avaliação dos efeitos primários e secundários de choques sobre a inflação de cada um dos setores. Permitem 
também identificar a dinâmica específica de cada setor e avaliar o comportamento de medidas de núcleo de 
inflação por exclusão, especialmente o que exclui os setores de alimentação no domicílio e administrados, 
chamado de núcleo EX0.

A revisão do modelo apresentada neste boxe incorpora os mesmos aperfeiçoamentos implementados no 
modelo semiestrutural agregado.1 Essa revisão também permite captar os impactos de choques de oferta 
advindos de condições climáticas, com efeitos diretos sobre o setor de alimentação no domicílio.

Buscando sempre aperfeiçoar suas especificações e adaptá‑las às mudanças na economia, os modelos 
usados pelo Banco Central do Brasil (BCB) estão em constante revisão, cuja frequência não se restringe à 
periodicidade anual.

Especificação do modelo semiestrutural de preços desagregados de pequeno porte 
revisado

A estrutura do modelo de preços desagregados é definida por três curvas de Phillips setoriais: (i) serviços, 
(ii) alimentação no domicílio, e (iii) bens industriais; além de uma curva de Phillips de preços livres que 
agrega o conjunto das curvas de Phillips setoriais. Também há uma curva IS que descreve a dinâmica do 
hiato do produto e uma curva para o prêmio da taxa do swap pré‑DI de 360 dias. Para se chegar às projeções 
de inflação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), as projeções de inflação de preços livres são 
combinadas com as projeções de inflação de preços administrados. Essas últimas são baseadas nas avaliações 
de especialistas para prazos mais curtos e no modelo de preços administrados2 para horizontes posteriores. 
Como um dos determinantes da projeção de administrados é a inflação passada, mudanças nas projeções 
de livres também afetam automaticamente a projeção de administrados.

As curvas de Phillips setoriais são representadas, de forma geral, por:

,

onde  representa a inflação de preços de cada setor (serviços, alimentação no domicílio ou bens industriais); 
 pode se referir à inflação do respectivo setor ou à inflação do IPCA;  refere‑se à expectativa em 

t para a inflação j trimestres à frente;  é uma medida de inflação externa;  é uma medida de hiato do 
produto; e  são variáveis que captam, dentre outros fatores, a sazonalidade específica de cada setor e 

Modelo de preços desagregados de pequeno porte – 2018

1/ Ver boxe “Modelo agregado de pequeno porte – 2017”, no Relatório de Inflação de junho de 2017.
2/ Ver boxe “Reformulação dos modelos de projeção de médio prazo dos preços administrados”, no Relatório de Inflação de setembro 

de 2017.
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choques de oferta, como os climáticos. O termo  corresponde ao resíduo de estimação de cada curva 

setorial, e  é o peso da respectiva inflação setorial na inflação de preços livres, sendo que . Em cada 

curva de Phillips setorial, os parâmetros são estimados impondo‑se a restrição de verticalidade no longo prazo.

As relações específicas de cada setor dependem da estimativa realizada. Além dos canais modelados 
explicitamente, o modelo permite capturar outros canais de propagação por meio das expectativas.

Em virtude do papel que flutuações nos preços de commodities exercem sobre a dinâmica da inflação 
doméstica, utiliza‑se um indicador de preço de commodities para a inflação externa, medido em dólar norte‑
americano e convertido em moeda nacional pela correspondente taxa de câmbio. O modelo desagregado 
apresentado neste boxe utiliza o Índice de Commodities Brasil (IC‑Br), calculado e publicado pelo próprio 
BCB.3 O IC‑Br foi desenhado considerando a relevância do impacto de variações no preço de diferentes 
commodities sobre a inflação doméstica.

No conjunto de variáveis que buscam representar choques de oferta sobre a inflação dos setores, destaca‑
se a introdução de variável que captura impactos advindos de eventos climáticos. Anomalias climáticas 
constituem fonte importante de flutuação dos preços de alimentos.4 Em virtude do papel que os fenômenos 
El Niño e La Niña exercem sobre a produção agrícola brasileira, utiliza‑se na curva de Phillips de alimentação 
no domicílio variável que reflete as temperaturas do Oceano Pacífico.5

O Gráfico 1 mostra a contribuição direta estimada dos eventos climáticos para a inflação de alimentação no 
domicílio.6 Nota‑se que o fenômeno observado ao longo de 2016 caracterizou‑se como o de maior impacto 
sobre a inflação do setor, refletindo o intenso episódio de El Niño do período.

A curva IS descreve a dinâmica do hiato do produto como função de suas defasagens, da taxa real de juros 
ex-ante, de variáveis fiscais e externas e de outras variáveis de controle, a saber:

onde  é a taxa de juros real obtida pela taxa de juros nominal do swap pré‑DI de 360 dias, deflacionada 
pela expectativa de inflação relativa ao período de vigência do contrato;  é a taxa de juros de equilíbrio;   

Gráfico 1 – Contribuição direta dos eventos climáticos 

para a inflação de alimentação no domicílio
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3/ O IC‑Br foi inicialmente apresentado no boxe “Repasse dos preços das commodities para o IPCA e Índice de Commodities – Brasil 
(IC‑Br)”, no Relatório de Inflação de dezembro de 2010, e a revisão mais recente de sua metodologia foi publicada no boxe “Revisão 
metodológica do Índice de Commodities – Brasil (IC‑Br)”, no Relatório de Inflação de dezembro de 2017.

4/ Ver boxes “Efeitos de choques de preços de alimentos no IPCA”, no Relatório de Inflação de março de 2017, e “El Niño, chuvas e 
principais impactos inflacionários”, no Relatório de Inflação de dezembro de 2015.

5/ Uma das séries utilizadas é o Oceanic Niño Index (ONI), provida pelo Climate Prediction Center, vinculado ao National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) – Estados Unidos da América (EUA).

6/ Os impactos apresentados no Gráfico 1 não incorporam efeitos indiretos sobre a inflação advindos da inércia ou das expectativas 
de inflação futura.
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 é a variação do superavit primário estrutural;  é o hiato do produto mundial relevante para a 
economia brasileira;  é o crescimento do produto potencial mundial;  é o crescimento do produto 
potencial doméstico;  é variável de controle; e  é o resíduo da equação.

A presença do superavit primário na curva IS busca captar eventuais impulsos fiscais sobre as condições 
econômicas correntes. O conjunto de variáveis externas, por sua vez, reflete pressões exógenas sobre a 
atividade doméstica advindas da economia global. O conjunto de variáveis de controle da curva IS busca 
captar eventuais choques sobre a demanda agregada. Destaca‑se, nesse conjunto, variável usada como 
condicionante no modelo que procura captar o grau de incerteza econômica, que tem impactos sobre as 
decisões de investimento e consumo.

O modelo desagregado apresentado neste boxe emprega a estratégia de modelagem da taxa do swap pré‑
DI de 360 dias adotada no modelo agregado. Nessa especificação, parte‑se dos elementos que compõem a 
determinação da taxa swap em uma decomposição usual: a Selic esperada ao longo da vigência do contrato 
(mais precisamente, a taxa DI acrescida do diferencial entre a Selic e o DI) e um prêmio.

O prêmio é modelado como função de suas próprias defasagens e do prêmio de risco‑país:

onde  é o diferencial entre a taxa swap pré‑DI de 360 dias e a expectativa para a taxa Selic para o 
período do contrato do swap;  é uma variável representativa do prêmio de risco do país, como, por 
exemplo, Emerging Market Bond Index (Embi) ou Credit Default Swap (CDS) do Brasil; e  é o resíduo da 
equação.7

Uma característica importante da classe de modelos de preços desagregados é sua capacidade de mapear 
mais diretamente os choques específicos sobre cada setor.8

O modelo desagregado também permite mapear melhor a transmissão de variações na taxa de câmbio sobre 
a inflação de cada segmento dos preços livres. O Gráfico 2 apresenta a resposta da inflação setorial a uma 
depreciação permanente de 10% na taxa de câmbio nominal, concentrada em um trimestre (t=1).9 Nesse 
exercício, consideram‑se também os efeitos, diretos e indiretos, nos preços administrados.10

Gráfico 2 – Resposta da inflação ao câmbio,
segmentos do modelo desagregado1/

Inflação acumulada em 4 trimestres (p.p.)

1/ Depreciação de 10% da taxa de câmbio em t =1.
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7/ A estimação conjunta dessas equações incluiu também a especificação de uma regra de Taylor, que relaciona a taxa Selic aos desvios 
da inflação esperada de sua meta, ao hiato do produto, ao nível de equilíbrio da Selic e a termos autorregressivos da Selic.

8/ Por exemplo, no boxe “Efeitos de choques de preços de alimentos no IPCA”, do Relatório de Inflação de março de 2017, o modelo 
desagregado foi utilizado para identificação do choque de preço de alimentos.

9/ Nesse exercício, não se modela a reação das expectativas de inflação ou de juros a um choque de câmbio.
10/ Para mais detalhes, ver boxe “Reformulação dos modelos para projeção de médio prazo dos preços administrados”, no Relatório 

de Inflação de setembro de 2017.
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A inflação do setor de alimentação no domicílio é a mais impactada pela depreciação cambial, com a maior 
parte dos efeitos concentrando‑se nos dois primeiros trimestres. A inflação acumulada em quatro trimestres 
atinge um pico no quarto trimestre, aumentando cerca de 2,2 p.p. A inflação do setor de bens industriais 
apresenta repasse de menor magnitude, subindo em torno de 0,9 p.p. em quatro trimestres. Por sua vez, a 
inflação do núcleo EX0 apresenta um repasse ainda menor, dada a relação direta mais fraca entre os preços 
de serviços e a taxa de câmbio. A variação acumulada em quatro trimestres do núcleo EX0 atinge 0,4 p.p. 
no quarto trimestre.

O BCB tem acompanhado a evolução de diferentes medidas de núcleo de inflação para avaliar a tendência da 
inflação, como ressaltado nos seus documentos de política monetária. O núcleo EX0 tem a particularidade 
de ser facilmente mapeado pelo modelo desagregado ora apresentado. Entre os itens que são excluídos, 
encontram‑se segmentos que comumente são excluídos em medidas de núcleo acompanhadas por bancos 
centrais de outros países, como alimentação e energia. Os preços desses segmentos tendem a apresentar 
elevada volatilidade, o que dificulta sua utilização como sinalização de movimentos mais persistentes da 
inflação. A dinâmica dos preços desses segmentos é influenciada em boa medida por fatores exógenos ao 
ciclo econômico doméstico, como condições climáticas e preço internacional do petróleo. A dependência dos 
preços desses segmentos em relação aos preços internacionais também os fazem mais sensíveis a variações 
na taxa de câmbio, como mostrado neste boxe.

Entretanto, é importante ressaltar que o BCB acompanha diferentes medidas de núcleo de inflação, como 
descrito no boxe “Novas medidas de núcleo de inflação” neste Relatório, não havendo papel de destaque 
para nenhuma medida específica.

Em resumo, visando manter o nível de transparência que caracteriza as ações de política monetária, este 
boxe atualiza informações sobre um dos modelos semiestruturais “desagregados” de pequeno porte 
utilizado pelo BCB. Esse e outros modelos usados no sistema de análise e previsão do BCB – como outros 
modelos semiestruturais “agregados”, o modelo de Equilíbrio Geral Estocástico e Dinâmico (DSGE) Samba 
e os modelos de vetores autorregressivos (VAR) – estão em constante revisão e aperfeiçoamento.



Junho 2018  \  Banco Central do Brasil  \  Relatório de Inflação  \  57

As projeções de longo prazo oriundas de modelos de vetores autorregressivos (VARs) têm como uma das 
suas características a sua convergência para a média incondicional de suas variáveis, diretamente relacionada 
à constante – ou intercepto – presente em cada equação. Entretanto, determinadas mudanças na economia 
que afetem a perspectiva de prazo mais longo das variáveis não são facilmente incorporáveis nos modelos 
VARs tradicionais, especialmente nos casos de mudanças recentes.

No caso do Brasil, os ganhos de credibilidade e o processo de convergência das expectativas para as metas 
no período mais recente são mudanças importantes para a dinâmica da inflação. Além disso, depois de 14 
anos com meta para a inflação anual estabelecida em 4,50%, o Conselho Monetário Nacional (CMN), em junho 
de 2017, estabeleceu metas de valor mais baixo, de 4,25% para 2019 e 4,00% para 2020. Essas alterações 
se manifestaram no comportamento das expectativas de analistas de mercado, capturadas pela pesquisa 
Focus, conduzida pelo Banco Central do Brasil (BCB).

Este boxe apresenta um modelo VAR que permite a ancoragem de sua projeção de longo prazo nas 
expectativas da pesquisa Focus, incorporando assim mudanças importantes recentes na economia brasileira.1

Nos VARs tradicionais, mudanças capazes de afetar o comportamento de longo prazo na inflação não têm 
impacto imediato nas projeções dos modelos. Nesses casos, é necessário esperar um aumento significativo 
da amostra para que essas mudanças afetem a média incondicional da inflação e, consequentemente, as 
previsões de longo prazo. Além disso, em um ambiente com mais de um regime, os coeficientes dos modelos 
VAR refletem um comportamento médio da dinâmica entre os regimes de cada variável.

Em contraste com o comportamento inercial dos modelos VARs, mudanças na condução da política monetária 
ou o estabelecimento de metas em valores diferentes dos usualmente definidos podem ser rapidamente 
capturados nas expectativas dos agentes para a inflação de longo prazo, uma vez que essas, livres da 
influência dos ciclos econômicos, tendem a refletir mudanças estruturais no nível da inflação. Incorporar 
essas expectativas aos modelos VARs seria, então, um modo eficaz de melhorar as projeções em situações 
que haja mudanças no nível das variáveis endógenas. Essa diretriz está presente em Faust e Wright (2013), 
que, após analisarem diversas abordagens para a previsão de inflação, relatam melhor capacidade preditiva 
em modelos que consideram o intercepto das equações variante no tempo e incluem julgamentos de 
especialistas em suas projeções.

No caso do Brasil, as projeções de mais longo prazo dos modelos VAR têm se distanciado daquelas oriundas 
de outros modelos e das expectativas dos analistas. Basicamente, as projeções convergem no longo prazo 
para a média do período amostral, que inclui períodos em que o valor da meta foi superior ao definido para 
2019 e 2020 e também períodos em que a inflação situou‑se sistematicamente acima da meta, embora dentro 
do intervalo de tolerância, definido no sistema de metas no Brasil em termos da inflação do ano‑calendário.

Para corrigir essa distorção, este boxe aplica ao modelo VAR a metodologia de shifiting endpoints, proposta 
em Kozicki e Tinsley (2012), na qual o intercepto da equação que descreve a dinâmica da inflação é variante 
no tempo, dado por um passeio aleatório não observável. A estimação dos coeficientes do modelo e do 

Modelo de vetor autorregressivo com ancoragem de longo 
prazo

1/ Resultados extraídos do estudo em andamento “Anchoring long-term VAR forecasts based on survey data and state-space models”, 
conduzido por Marta Baltar Moreira Areosa e Wagner Piazza Gaglianone.
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passeio aleatório é ancorada pela restrição de que, no longo prazo, as projeções para a inflação sejam iguais 
às expectativas dos analistas. Com essa abordagem, obtêm‑se então dois ganhos: (i) o modelo torna‑se 
menos inercial devido à introdução das expectativas de longo prazo dos analistas; e (ii) o nível das projeções 
torna‑se ajustável no longo prazo.

O modelo VAR, ajustado pela presença de shifiting endpoint, aqui denominado VAR‑SE, pode ser escrito em 
formato de espaço de estados como:

       ,

onde  é o vetor de estados,  é o vetor de variáveis observáveis, enquanto  e  representam 

vetores de erros. Por sua vez, , ,  e  são matrizes de coeficientes. Tem‑se  

onde  é uma variável que assume o valor 1 para todo t,  é a expectativa 

dos agentes para a inflação anualizada  períodos à frente e  é um vetor com 

todas as  variáveis endógenas, sendo a primeira delas igual à inflação. Tem‑se  sendo 
. Os  primeiros estados de  são iguais às variáveis endógenas  

( ) e os seguintes, às suas  defasagens. A variável  representa um estado constante e é 
associada ao intercepto das equações que descrevem as dinâmicas das variáveis endógenas, exceto para 
a equação da inflação, variável para a qual o passeio aleatório  substitui o intercepto. Além 

disso, a restrição  completa a descrição do modelo ao impor que a previsão 

para a inflação anualizada  períodos à frente seja igual à expectativa dos analistas para o mesmo período. 
O vetor  faz parte de uma família de vetores de seleção tais que, para todo ,  corresponde à 
i‑ésima linha de uma matriz identidade de dimensão . Essas relações são obtidas impondo restrições 
apropriadas nas matrizes de coeficientes , ,  e .

Com o intuito de ilustrar essa metodologia, estima‑se, utilizando um filtro de Kalman, um modelo VAR‑SE 
com frequência mensal para a economia brasileira, partindo de uma das especificações de modelo VAR 
tradicional apresentada no boxe “Revisão dos Modelos de Vetores Autorregressivos com Fundamentação 
Econômica – 2012” (Relatório de Inflação de setembro de 2012).2 A amostra abrange o período de novembro 
de 2001 até abril de 2018 (198 observações). Para fins de comparação, estima‑se também um modelo VAR 
irrestrito, com as mesmas variáveis e defasagens, além de um modelo autorregressivo e de médias móveis 
(ARMA)3 para a inflação de preços livres. 

O Gráfico 1 apresenta a inflação de preços livres observada até abril de 2018, bem como a projeção dos três 
modelos considerados, com horizontes de projeção variando entre 1 e 48 meses. Note que as projeções de 
longo prazo da inflação acumulada em doze meses dos modelos ARMA (6,05%) e VAR (6,32%) situam‑se 
próximas à média amostral anualizada da inflação mensal de preços livres (6,20%).4 Por outro lado, a projeção 
de longo prazo do modelo VAR‑SE ficou em 3,91%, ou seja, igual à projeção média da pesquisa Focus para 
um horizonte de  48 meses.5

2/ Modelo VAR I, que tem, como variáveis endógenas, inflação de IPCA – preços livres, inflação de IPCA – preços administrados, 
variação da taxa de câmbio (R$/US$) e taxa de juros real.

3/ Seguindo o critério de informação Akaike, foram utilizados modelos VARs com duas defasagens e a especificação ARMA(4,3).
4/ As projeções dos modelos ARMA e VAR atingem seus valores de longo prazo em aproximadamente 30 períodos.
5/ A média das expectativas de inflação (IPCA) da pesquisa Focus, em 30.4.2018, para 2021 e 2022 ficou, respectivamente, em 3,93% 

e 3,86%. Uma interpolação linear desses valores resulta em uma expectativa de inflação de 3,91% para um horizonte de projeção 
de 48 meses.
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Os Gráficos 2 e 3 mostram a inflação de preços livres do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) e as projeções dos modelos VAR e VAR‑SE, respectivamente, estimados com a amostra terminando em 
cinco diferentes períodos, correspondendo aos meses de dezembro de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, com 
horizontes de projeção variando entre 1 e 48 meses. Note no Gráfico 2 que, em todos os casos, as projeções 
de longo prazo da inflação acumulada em doze meses do modelo VAR situam‑se em patamar acima de 6,20%, 
ilustrando a dificuldade da modelagem VAR tradicional em gerar projeções de longo prazo que capturem 
mudanças estruturais recentes na dinâmica da inflação. Em contraste, no caso do modelo VAR‑SE, o Gráfico 
3 mostra que as projeções de longo prazo caem à medida que a amostra incorpora período mais recente, 
caracterizado pela queda nas expectativas de inflação de longo prazo da pesquisa Focus.

Por fim, a Tabela 1 apresenta os resultados de um exercício de projeção com dados fora da amostra6 com 
estimação recursiva dos três modelos considerados. Note que, para todos os horizontes de projeção 
considerados, o modelo VAR‑SE apresenta o menor Erro Quadrático Médio (EQM). Em particular, na 
comparação entre os dois modelos VARs, o modelo VAR irrestrito apresenta um EQM 23% maior do que o 
do modelo VAR‑SE para um horizonte de um ano (e 48% maior em um horizonte de três anos). Por fim, os 
testes de comparação de capacidade preditiva de Diebold e Mariano (1995) e Clark e West (2007) confirmam 
estatisticamente a superioridade do modelo VAR‑SE para alguns horizontes considerados.

Em suma, este boxe propõe uma metodologia que permite incorporar informação adicional nas projeções 
de um modelo VAR, relacionadas a mudanças recentes na economia brasileira, além de apresentar melhor 
capacidade preditiva em comparação ao VAR tradicional e a um modelo ARMA.

6/ Para um horizonte de projeção fixo em 12 meses, foram avaliadas as projeções dos modelos feitas para o período de maio/2014 
até abril/2018 (48 observações).

Gráfico 1 – Inflação do IPCA livres e projeções
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Gráfico 2 – Inflação do IPCA livres e projeções
usando o modelo VAR
Acumulada em doze meses

0

2

4

6

8

10

Jan
2012

Jan
2014

Jan
2016

Jan
2018

Jan
2020

Jan
2022

IPCA livres Projeção VAR (dez/2013)
Projeção VAR (dez/2014) Projeção VAR (dez/2015)
Projeção VAR (dez/2016) Projeção VAR (dez/2017)

% 

Gráfico 3 – Inflação do IPCA livres e projeções
usando o modelo VAR-SE
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Tabela 1 – Erro Quadrático Médio (EQM)1/

Modelos

ARMA VAR VAR-SE Nº observações

1 0,064 ** 0,056 * 0,051 59

(0,026) [0,086]

3 0,104 ** 0,087 0,071 57

(0,010) [0,397]

6 0,134 0,121 0,104 54

(0,295) [0,955]

12 0,138 0,141 0,115 48

(0,547) [0,728]

24 0,146 0,149 0,117 36

(0,288) [0,380]

36 0,156 *** 0,162 *** 0,110 24

(0,000) [0,001]

    é apresentado entre parênteses e o do teste de Clark e West (2007) entre colchetes. ***, ** e * indicam, 

    respectivamente, rejeição da hipótese nula de igualdade das projeções do modelo considerado em

    relação ao VAR-SE a 1%, 5% e 10% de significância.

Horizonte de
projeção (meses)

1/ Os valores de EQM estão multiplicados por 10.000. O p-valor do teste de  Diebold e Mariano (1995)
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Siglas

a.a. ao ano
ABCR Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias
ABPO Associação Brasileira do Papelão Ondulado
ACC Adiantamento de Contratos de Câmbio
Anfavea Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
ARMA Autorregressivo e de Médias Móveis
BCB Banco Central do Brasil
BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Caged Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
CDCA Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio
CDS Credit Default Swap
CEI Contas Econômicas Integradas
CMN Conselho Monetário Nacional
CNPJ Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
Copom Comitê de Política Monetária
CPR Cédula de Produto Rural
CRA Certificado de Recebíveis do Agronegócio
Depec Departamento Econômico
Depep Departamento de Estudos e Pesquisas
Derin Departamento de Assuntos Internacionais
DLSP Dívida Líquida do Setor Público
DSGE Equilíbrio Geral Estocástico e Dinâmico
Dstat Departamento de Estatísticas
Embi Emerging Market Bond Index
EQM Erro Quadrático Médio
EUA Estados Unidos da América
FBCF Formação Bruta de Capital Fixo
Fenabrave Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
FGV Fundação Getulio Vargas
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IC-Br Índice de Commodities – Brasil
ICC Indicador de Custo de Crédito
ICVA Índice Cielo de Varejo Ampliado
IDE Investimento Direto no Exterior
IDP Investimentos Diretos no País
INSS Instituto Nacional do Seguro Social
IPA-DI Índice de Preços ao Produtor Amplo – Disponibilidade Interna
IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration
Nuci Nível de Utilização da Capacidade Instalada
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ONI Oceanic Niño Index
ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico
p.p. pontos percentuais
PIB Produto Interno Bruto
PIM-PF Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física
PMC Pesquisa Mensal do Comércio
PMS Pesquisa Mensal de Serviços
PNAD Contínua Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
PTC Pesquisa Trimestral sobre Condições de Crédito
Selic Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
SFN Sistema Financeiro Nacional
VAR Vetor Autorregressivo




