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Inflação - Conceitos
• Conceito de inflação
“Inflação é um aumento no nível geral de preços de bens e serviços.”
- Eurostat

“A inflação é uma alta sustentada do nível geral de preços. A taxa de inflação é o percentual de
aumento desse nível.”
- Olivier Blanchard

• Índices de preços e índices de custos de vida
• Índices de custos de vida são índices teóricos, que levam em consideração o quanto deve ser
acrescido à renda do consumidor para que ele mantenha o mesmo nível de bem-estar.
• Índices de preços são uma aproximação do índice de custo de vida

Índices de preços
Exemplos:

Índices de preços ao produtor (IPP)
Índices de preços ao consumidor (IPCA e INPC)
Índices gerais de preços (IGP-M)

Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) – 60%

IGP-M

Índice de Preços ao Consumidor (IPC) – 30%
Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) – 10%

Índices de preços
Variação (%) em 12 meses - IGP-M, IPCA e IPC
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Fontes: IBGE e FGV

IGP-M

IPC

IPCA e INPC
Abrangência geográfica
• O IPCA e o INPC são índices que compõem o Sistema
Nacional de Índices de Preços ao Consumidor (SNIPC)

• O objetivo do SNIPC é acompanhar a variação de
preços de um conjunto de produtos e serviços
consumidos pelas famílias de determinada faixa de
renda.
➢ IPCA: abrange famílias com renda de 1 a 40
salários mínimos

➢ INPC: abrange famílias com renda de 1 a 5
salários mínimos

IPCA e INPC

Aumentando agregação

Sistema de classificação do SNIPC
Estrutura anterior:

Grupo
Ex: Alimentação e bebidas

Subgrupo

383 subitens (IPCA)
372 subitens (INPC)

Ex: Alimentação no domicílio

Item
Ex: Cereais, leguminosas e oleaginosas

Estrutura atual:

377 subitens (IPCA)
368 subitens (INPC)

Subitem
Ex: Arroz

Nível mais desagregado para o
qual podem ser obtidos pesos
via Pesquisa de Orçamentos
Familiares (POF)

IPCA e INPC
Processo de derivação das cestas de bens e serviços

• Periodicamente, é realizada a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), que avalia as estruturas
de consumo, de gastos e de rendimento das famílias
• As despesas apuradas na POF são fundamentais para definir quais bens e serviços farão parte da
cesta e quais serão os pesos atribuídos a cada um deles.
• Os rendimentos, por sua vez, são usados para calcular os pesos regionais do IPCA. Para o INPC, o
ponderador é a população residente urbana.
• Enquanto os pesos dos subitens, itens, grupos e subgrupos são atualizados mensalmente, de
acordo com as variações relativas de preços, os pesos regionais são fixos.
• A última POF foi realizada entre 2017 e 2018 e a nova estrutura de ponderação foi implementada
em janeiro de 2020.

IPCA e INPC
IPCA - Pesos dos grupos (%)
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Alimentação e bebidas
6,42%

Transportes
Habitação
Saúde e cuidados pessoais
Despesas pessoais

10,75%
19,56%

Educação

Comunicação
Vestuário
Artigos de residência

13,60%
15,57%

Fonte: IBGE

IPCA e INPC
IPCA
Os 10 subitens de maior peso na estrutura de ponderação – Julho de 2020
Subitem

Peso (%)

1

Gasolina

4,54

2

Energia elétrica residencial

4,27

3

Plano de saúde

4,16

4

Aluguel residencial

3,81

5

Refeição

3,73

6

Empregado doméstico

3,19

7

Automóvel novo

3,02

8

Emplacamento e licença

2,41

9

Condomínio

2,34

10

Ensino superior

1,93

Total: 33,4%
Fonte: IBGE

Cerca de 1/3 do índice
está concentrado nos
10 subitens de maior
peso

IPCA e INPC
Últimos resultados:
Julho/2020
Variação acumulada em 12 meses:
Índice geral

2,31%

Alimentação e bebidas
Habitação
Artigos de residência
Vestuário
Transportes
Saúde e cuidados pessoais
Despesas pessoais
Educação
Comunicação

7,61%
1,24%
-0,97%
-1,00%
-2,43%
2,70%
2,84%
4,95%
2,39%

Fonte: IBGE

Percepção de inflação está relacionada à
cesta de consumo individual

Ex: Uma família que não possui automóvel
sentirá menos os efeitos de uma eventual alta
nos preços da gasolina.
Índice geral é uma média ponderada do
comportamento dos grupos

IPCA e INPC
Novas fontes de dados:

• Web scraping
Implementado: coleta de preços de passagens aéreas e de aplicativos de transporte
Em desenvolvimento: coleta de preços de hospedagem

• Scanner data
• Notas fiscais eletrônicas

IPCA e INPC
Importância e principais usos

IPCA
• Referência para o regime de metas de inflação
• Indicador usado para correção do teto de gastos públicos, conforme definido pela EC 95
• Parcela da remuneração dos títulos do Tesouro Direto (NTN-Bs)
• Indexador de diversos contratos públicos e privados

INPC
• Um dos componentes usados para o cálculo do reajuste do salário mínimo
• Referência para os dissídios coletivos de diversas categorias

