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Inflação 

 
Conforme a previsão do último boletim de inflação do GECE referente ao 4º Trimestre de 2020, o primeiro 

trimestre de 2021 foi marcado pelo aumento da taxa Selic ao final do trimestre, de 2% para 2,75% sob a ten-

tativa de conter a pressão inflacionária que foi sendo demonstrada durante o trimestre. 

Durante o primeiro mês do ano de 2021, o crescimento do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

registrado pelo IBGE fora de 0,25%, conforme o Gráfico 2.1, o que confirma a estabilidade nas previsões refe-

rentes a este mês quanto ao IPCA registradas pelo Boletim Focus.  Saltando no seguinte mês para 0,86% e 

finalizando o mês de março cotado a 0,93%. Chegando a marca de 2,05% de aumento apenas no primeiro 

trimestre do ano de 2021, o valor assusta, conforme as expectativas registradas pelos principais agentes 

econômicos no decorrer do trimestre, uma vez que a expectativa anual de crescimento do IPCA é de no má-

ximo 5,25% e mantida a média de crescimento atual do IPCA no ano, atingiríamos a marca de 8% ao ano, por 

isto a importância do aumento da SELIC. 

O aumento registrado no mês de janeiro fora bem mais brando do que nos outros meses, e durante este mês 

o artigo de maior relevância para o aumento do índice geral do IPCA fora alimentação e bebidas (1,02%), 

seguido de artigos de residência (0,86%) dando continuidade a motivação do aumento dos preços do ano 

anterior. 

Em fevereiro, o setor de transportes (2,28%) e de educação (2,48%) foram os principais vilões responsáveis 

pelo aumento do índice geral, registrando aumentos superiores a 2%, conjuntamente a alta de preços em 

outros artigos, porém em menores proporções. 

Em março, fora registrada uma continuidade no aumento de preços do setor de transportes, desta vez sob a 

marca de 3,81%. O aumento preocupa, ao passo que é registrada uma estabilidade nos preços referente a 

alimentação e bebidas (0,12%), artigo que fora outrora o grande vilão e também houve contração nos preços 

do setor de educação (-0,52%) o que é menos uma preocupação. 

Percebemos neste trimestre um aumento constante da mediana agregada do IPCA conforme as expectativas 

presentes no Boletim Focus, registradas pelas principais instituições financeiras do Brasil, que em janeiro es-

tava cotada a 3,43% durante as primeiras medições e finalizou o mês a 3,53%. 

 De janeiro a março foram registradas altas crescentes nas expectativas quanto a mediana agregada do IPCA, 

em fevereiro a maior diferença semanal registrou um aumento de 0,2% em apenas uma semana e sob uma 

forte investida de alta do índice em março foi registrada a marca de 0,62% de alta do IPCA em apenas uma 

semana, enquanto as expectativas inflacionárias aumentavam, as expectativas referentes ao crescimento do 

PIB diminuíam no mesmo período, conforme o boletim Focus. Fora em meio a este cenário que o COPOM 

manifestou a sua decisão de aumentar a taxa Selic em 0,75%, um aumento significativamente maior do que o 

esperado pelos agentes financeiros, o que agradou o mercado. Uma vez que ao final do trimestre a mediana 

do IPCA agregado registrava 4,81% na última medição de março, deve-se atentar ao fato de que este aumento 

da SELIC pode não ser o suficiente para restringir a inflação à meta estipulada de 3,75% com 1,5 p.p. para mais 

ou para menos. 

Espera-se para o próximo trimestre uma menor turbulência inflacionária e um controle sobre a situação dos 

preços referente ao setor de transporte, o que pode frear o crescimento do IPCA e servir de margem para a 

estabilidade quanto às expectativas do índice, uma vez mantida a pressão inflacionária, espera-se mais um 
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aumento na taxa selic, em contrapartida do que vem acontecendo na política monetária americana por exem-

plo, onde o FOMC optou por manter a taxa de juros como está e abrir margem para aumento da inflação. 

Tabela 2.1: IPCA por grupo 

Grupo 
Variação mensal (%) 

Variação acumulada no 
ano (%) 

Peso mensal (%) 

jan/21 fev/21 mar/21 jan/21 fev/21 mar/21 jan/21 fev/21 mar/21 

1.Alimentação e Bebidas 1,02 0,27 0,13 1,02 1,3 1,43 21,12 21,28 21,15 

2.Habitação -1,07 0,4 0,81 -1,07 -0,67 0,13 15,71 15,5 15,43 

3.Artigos de Residência 0,86 0,66 0,69 0,86 1,52 2,22 3,81 3,83 3,82 

4.Vestuário -0,07 0,38 0,29 -0,07 0,31 0,6 4,33 4,31 4,29 

5.Transportes 0,41 2,28 3,81 0,41 2,7 6,61 19,92 19,95 20,23 

6.Saúde e Cuidados Pessoais 0,32 0,62 -0,02 0,32 0,95 0,93 13,14 13,15 13,12 

7.Despesas Pessoais 0,39 0,17 0,04 0,39 0,56 0,6 10,38 10,39 10,32 

8.Educação 0,13 2,48 -0,52 0,13 2,61 2,08 5,95 5,94 6,04 

9.Comunicação 0,02 -0,13 -0,07 0,02 -0,11 -0,18 5,66 5,64 5,59 

Fonte: Sibra/IBGE 
Elaboração: GECE/FURG 
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Gráfico 2.1: IPCA
variação mensal (%)

Índice de Preços ao Consumidor Amplo
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Grupo de Estudos de Conjuntura Econômica 

Criado em agosto de 2017, o GECE tem como obje-

tivo realizar análises de conjuntura econômica no 

que tange os principais indicadores macroeconô-

micos e ambientais. Atualmente é vinculado ao Ins-

tituto de Ciências Econômicas, Administrativas e 

Contábeis (ICEAC) da Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG). Na área macroeconômica, as aná-

lises e boletins publicados são focados em nível de 

atividade, inflação, mercado de trabalho, econo-

mia internacional, política fiscal e monetária. Na 

área ambiental, são abordados temas como agri-

cultura orgânica, agrotóxicos, biodiversidade, 

pesca, energia, florestas, unidades de conservação, 

saneamento e poluição. 
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Advertência 

Esta publicação foi elaborada com base em análi-

ses internas, utilizando estatísticas primárias de di-

versas fontes com informações atualizadas até 31 

de março de 2021. O Boletim é direcionado para 

acadêmicos e interessados, sendo o conteúdo 

deste material meramente informativo, não indi-

cando ações prospectivas. Eventuais divergências 

entre dados e totais ou variações percentuais são 

provenientes de arredondamentos. É permitida a 

reprodução deste texto e dos dados contidos, 

desde que citada a fonte. Reproduções para fins 

comerciais são proibidas. 
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