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A inflação terminou o ano passado abaixo do centro da meta e 2019 não deve ser diferente. Mesmo com a
aceleração do IPCA observada entre 2017 e 2018, de 2,95% para 3,75%, a inflação permaneceu em patamar
baixo e com uma composição favorável. A aceleração do grupo alimentação no domicílio (de -4,9% para +4,5%)
foi a principal responsável por esse número mais elevado no ano passado. Por outro lado, os núcleos
apresentaram descompressão, mesmo em um ano em que o câmbio médio terminou cerca de 15% mais
depreciado do que em 2017. A ociosidade da economia e as expectativas de inflação ancoradas foram os
principais vetores para limitar o repasse da depreciação cambial para os preços do consumidor final e garantir
que os núcleos terminassem o ano em patamar confortável.
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Núcleos de inflação devem seguir em patamar baixo no decorrer de 2019
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Gráfico 1: IPCA - Núcleo por exclusão*

Fonte: IBGE, Bradesco                                      (*) Exclui Alimentação no domicílio e preços administrados

Tabela 1: IPCA Serviços - aberturas

Fonte: IBGE, Bradesco
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Uma parcela relevante da descompressão dos núcleos veio da inflação de serviços. O IPCA de serviços
desacelerou 1,17 p.p. e terminou 2018 em 3,35%, o menor patamar de inflação já observado para esse grupo.
Quando decompomos essa desaceleração, as principais contribuições vieram de empregado doméstico, cursos
regulares, mão de obra e alimentação fora do domicílio. Os quatro itens somados contribuíram com 70% da
desaceleração de serviços entre 2017 e 2018. Vale ressaltar que a dinâmica desses preços é bastante
associada ao mercado de trabalho e à confiança dos consumidores - essa última já tem dado indícios de
melhora mais consistente, enquanto o mercado de trabalho se recupera gradualmente e continua com
ociosidade elevada.

Peso
Média 

2005-16
2017 2018 2019

Contribuição 

(2018 / 2017)

Serviços 35.5% 7.2% 4.5% 3.3% 3.9% -1.17

Alimentação fora do domicílio 8.8% 9.7% 3.8% 3.2% 4.0% -0.16

Empregado doméstico 4.3% 10.9% 6.4% 3.8% 4.3% -0.31

Aluguel residencial 3.8% 7.2% 1.5% 1.9% 3.0% 0.05

Cursos regulares 3.2% 7.9% 8.4% 5.7% 6.0% -0.24

Cursos diversos 0.8% 7.6% 4.8% 4.5% 4.8% -0.01

Mão-de-obra 1.5% 9.2% 6.4% 1.3% 4.0% -0.22

Passagem aérea 0.4% 7.6% 3.1% 16.9% 5.0% 0.16

Demais Serviços 12.6% 5.7% 4.2% 2.8% 3.4% -0.51
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Esse ambiente seguirá presente ao longo de 2019 – projetamos alta de 4,0% do IPCA. Uma boa parte da
gordura do cenário de inflação foi consumida em 2018, mas ainda assim os principais vetores do cenário
indicam um ambiente benigno à frente. Do lado da atividade, esperamos alta do PIB de 1,1% em 2018 e 2,8%
para 2019. Esse ritmo de expansão deve resultar na redução gradual da ociosidade dos fatores e ainda
garantir uma dinâmica moderada dos salários, com expectativas ancoradas, e seguir limitando uma
aceleração mais rápida dos principais indicadores subjacentes de inflação.

O desemprego permanece elevado e as empresas estão bastante ajustadas em suas estruturas produtivas
e de custos. Com isso, não há no horizonte relevante para a política monetária maior preocupação com
pressões de preços advindas de um hiato mais apertado. Assim, o IPCA de serviços terminará o ano em 3,9%
e os bens industriais em 2,3%. O núcleo por exclusão deverá atingir alta de 3,3% em 2019. Todos patamares
confortáveis e abaixo do centro da meta de inflação de 2019 (4,25%). Isso seguirá dando tempo ao Banco
Central para avaliação do cenário de inflação e os vetores que compõem o seu balanço de riscos –
atualmente, acreditamos que o último está mais equilibrado.

Tabela 2: IPCA - aberturas

Fonte: IBGE, Bradesco

Do lado de pressões altistas, os principais vetores estão associados a choques de oferta. São eles: (i) a
possível extensão do fenômeno climático El Niño para o segundo semestre do ano e em intensidade forte;
isso poderia afetar a safra de grãos asiática e, dessa forma, pressionar para cima a cotação das principais
commodities agrícolas no mundo; (ii) a peste suína africana na China, que tem resultado em abates de porcos
e pode gerar uma redução importante da oferta chinesa de carne suína, pressionando os preços de diversas
proteínas de forma mais disseminada – em nosso cenário base contemplamos alta de 4,5% de alimentação
no domicílio em 2019, ressaltando que um cenário pressionado poderia levar a alta para algo próximo a 7,0%
desse grupo (impacto de cerca de 0,40 p.p. no IPCA cheio); (iii) a eventual decepção em relação à aprovação
de uma agenda fiscal; e (iv) o ambiente global, que deve seguir bastante desafiador para as economias
emergentes. Esses dois últimos vetores não são associados a choques de oferta, lembrando que combinação
desses riscos pode gerar uma taxa de câmbio mais depreciada e resultar em reavaliação das projeções.

Do lado de pressões baixistas, destacamos a retomada da atividade e a dinâmica recente do preço do
petróleo. Até o momento, os dados correntes de atividade vêm mostrando uma dinâmica contida e sugerem
um ritmo de crescimento moderado. Uma frustração com o ritmo de crescimento esperado poderia resultar
em aceleração mais contida dos indicadores subjacentes de inflação. Além disso, nosso cenário base para a
gasolina considera uma cotação de US$ 55/barril (WTI). Porém, nas últimas semanas a commodity tem sido
negociada abaixo desse patamar, próximo de US$ 50. Levando em conta a taxa de câmbio de R$/US$ 3,70
(nossa expectativa para o final deste ano), o preço do petróleo no nível atual poderia gerar um alívio de cerca
de 0,30 p.p. para o resultado do IPCA de 2019.

Média 

2005-16
2017 2018* 2019*

Preços Livres 6.1% 1.2% 2.8% 3.5%

Alimentação domicilio 7.3% -4.9% 4.5% 4.5%

Serviços 7.3% 4.7% 3.3% 3.9%

Bens industriais 3.7% 1.1% 1.1% 2.2%

Administrados 5.5% 8.4% 6.5% 5.2%

IPCA 5.9% 2.9% 3.8% 4.0%

Núcleo exclusão 5.8% 2.9% 2.3% 3.3%
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Tendo a vista a retomada esperada da atividade, esse cenário de inflação ainda é compatível com o início
da normalização dos juros ao final do ano. É fato que uma perspectiva como essa requer uma atitude
bastante preventiva por parte do Banco Central, uma vez que a inflação acumulada em 12 meses e os núcleos
estarão rodando próximos de 3,0% no último quadrimestre do ano. Trata-se de apostar que o fechamento do
hiato que estará sendo observado fará o BC atuar preventivamente em vista de uma meta de inflação
cadente nos anos seguintes. Mas essa perspectiva carrega grande incerteza pois o BC poderá não atuar de
maneira tão preventiva dado o nível esperado de inflação corrente à época; a taxa de câmbio poderá estar
mais apreciada do que o esperado com uma agenda de reformas que esteja produzindo tamanha aceleração
do crescimento; ou, por fim, o juro neutro da economia poderá ter se mostrado mais baixo após a longa
recessão dos últimos anos (à luz do que ocorreu em vários outros países) e diante das reformas esperadas,
fazendo com que o hiato não feche tão rapidamente – isto é, o PIB potencial terá se mostrado maior do que o
estimado hoje em dia. Por ora, diante de tantas incertezas, preferimos manter o call de normalização da
política monetária para o nível de juro real (neutro) que hoje estimamos para a economia brasileira, ao redor
de 4,0%.


