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Inflação 

 
Conforme a previsão do último boletim de inflação do GECE referente ao 1º Trimestre de 2021, o segundo 

trimestre de 2021 foi marcado pelo aumento da taxa Selic ao final do trimestre, de 2,75% para 4,25% sob a 

tentativa de conter a pressão inflacionária que foi sendo demonstrada desde o início do ano. 

Depois do primeiro trimestre de 2021 apresentar uma inflação acumulada de 2,05%, o mês de abril encerrou 

com uma alta de 0,31% no IPCA - resultado dentro do esperado pelos analistas do mercado (0,30%) -, conforme 

o Gráfico 2.1, puxado primordialmente pelo grupo Saúde e Cuidados Pessoais (1,19%), devido ao reajuste dos 

produtos farmacêuticos (2,69%). Outros grupos responsáveis pela alta no índice foram Artigos de Residência 

(0,57%), Vestuário (0,47%) e Alimentação e Bebidas (0,40%), o único grupo dos nove que teve uma deflação 

foi o de Transportes (-0,08%), Tabela 2.1, por conta da queda de 0,94% nos preços dos combustíveis, o etanol 

e gasolina recuaram 4,93% e 0,44%, respectivamente, após 10 meses de altas consecutivas. 

Já a inflação para maio (0,83%) foi a maior dos últimos 25 anos para o mês, ficando acima do esperado da 

mediana de 0,70% estimada pelos economistas do mercado. No acumulado em 12 meses foi de 8,06%, resul-

tado bem acima do teto da meta de inflação estabelecida pelo Banco Central para 2021, de 5,25%. O vilão que 

desempenhou o papel central para essa alta veio do grupo Habitação (1,78%), puxado pelo aumento da ener-

gia elétrica (5,37%) devido a mudança da bandeira tarifária para vermelha patamar 1, incorrendo em um 

acréscimo de R$ 4,169 na conta de luz por cada 100 quilowatts-hora consumida. Os outros grupos que corro-

boraram para essa elevação do IPCA em maio foram: Transportes (1,15%), por conta do aumento da gasolina 

(2,87%), etanol (12,92%) e óleo diesel (4,61%), e Alimentação e Bebidas (0,44%), puxado pela alta das carnes 

(2,24%). 

Por fim, o último mês do segundo trimestre de 2021 (junho) trouxe um aumento médio nos preços de 0,53%, 

estando um pouco abaixo das expectativas (0,59%). Pelo segundo mês seguido o grupo Habitação (1,10%) foi 

o grande responsável pela alta do IPCA, mais uma vez por conta da energia elétrica (1,95%) que sofreu nova-

mente uma mudança na bandeira tarifária, indo para o vermelho patamar 2, elevação essa que passou a adi-

cionar na conta de luz o valor de R$ 6,243 por 100 quilowatts-hora consumidos. Já os grupos Transportes 

(0,41%) e Alimentação e Bebidas (0,43%) foram impulsionados pelos combustíveis (0,87%) e pela alimentação 

no domicílio (0,33%), respectivamente. No acumulado em 12 meses, a energia elétrica residencial apresentou 

uma alta de 14,20%, os combustíveis tiveram um acréscimo nos preços de 43,92% e as carnes encareceram 

em 38,17%. 

O segundo trimestre e o primeiro semestre de 2021 finalizaram com uma inflação acumulada de 1,68% e 

3,77%, nessa ordem. Por sua vez no acumulado em 12 meses está em 8,35%, ficando muito acima do limite 

superior da meta de inflação e com tantos reajustes autorizados, o mês de julho pode vir a trazer mais uma 

alta expressiva no IPCA de 1%, caso se verifique levará a taxa em 12 meses para 9%. 

A expectativa para a inflação ao termino desse ano é de 7,20%, concretizando-se estará muito a cima da meta 

de inflação – o centro da meta é de 3,75% em 2021, podendo variar entre 2,25% e 5,25%. Se tal resultado 

ocorrer, Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, terá como obrigação escrever uma carta 

aberta explanando os motivos pelo qual a meta fora descumprida. Já a estimativa para a taxa Selic para o final 

de 2021 está em 6,50%, ou seja, esperamos novas altas para as próximas reuniões do COPOM. 
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Tabela 2.1: IPCA por grupo 

Grupo 
Variação mensal (%) 

Variação acumulada no 
ano (%) 

Peso mensal (%) 

abr/21 maio/21 jun/21 abr/21 maio/21 jun/21 abr/21 maio/21 jun/21 

1.Alimentação e Bebidas 0,4 0,44 0,43 1,83 2,28 2,72 20,99 21,00 20,92 

2.Habitação 0,22 1,78 1,1 0,35 2,13 3,26 15,41 15,40 15,55 

3.Artigos de Residência 0,57 1,25 1,09 2,8 4,08 5,21 3,81 3,82 3,84 

4.Vestuário 0,47 0,92 1,21 1,07 2 3,24 4,27 4,27 4,28 

5.Transportes -0,08 1,15 0,41 6,53 7,76 8,19 20,80 20,72 20,79 

6.Saúde e Cuidados Pessoais 1,19 0,76 0,51 2,13 2,91 3,44 13,00 13,11 13,11 

7.Despesas Pessoais 0,01 0,21 0,29 0,61 0,82 1,11 10,23 10,20 10,14 

8.Educação 0,04 0,06 0,05 2,12 2,18 2,23 5,95 5,94 5,89 

9.Comunicação 0,08 0,21 -0,12 -0,1 0,11 -0,01 5,53 5,52 5,49 

Fonte: Sibra/IBGE 
Elaboração: GECE/FURG 

 
 
 

 
 

Walef Brito Pinheiro de Souza 
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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. 

 

Professor coordenador 

Rodrigo da Rocha Gonçalves 

 

Professor colaborador 

Roque Pinto de Camargo Neto 

 

Discentes 

Bruna Fonseca de Pinho 

Camila de Freitas Silva 

David Carlos Berto Borges da Silva 

Emilly Cavalheiro Esidio 

Evelyn Barboza Vitor 

Gabriela dos Passos Lima 

Gustavo Henrique Pedroso de Oliveira 

Gustavo Souza dos Santos 

Jéssica Alves de Queiroz 

João Pedro Concli 

Kelen Rossales da Silva 

Marco Aurélio Emilio da Silva 

Maria Luiza Machado Barbosa 

Maylaine Pires 

Rafael William dos Santos 

Rodney de Souza 

Tamirys da Costa Firmino Rosa 

Verislaine Souza 

Victor Arduin Wecki 

 

Alumni 

Felipe Saraiva Moreira de Sena 

Walef Brito Pinheiro de Souza 

 

Advertência 

Esta publicação foi elaborada com base em análi-

ses internas, utilizando estatísticas primárias de di-

versas fontes com informações atualizadas até 30 

de junho 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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