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DÓLAR COMERCIAL
Venda: R$ 5,3765

DÓLAR TURISMO
Venda: R$ 5,5910

EURO TURISMO
Venda: R$ 5,3680

LIBRA ESTERLINA
Venda: R$ 5,7630

TELEFONES ÚTEIS
Receita: 3220-2200
Procon Estadual: 3232-6869
Procon Municipal: 3232-9050
DRT RN: 3220-2000

NA TN ONLINE
Acompanhe a atualização em tempo
real dos casos de coronavírus no 
Brasil e no mundo

SALÁRIO-MÍNIMO
R$ 1.212,00

TAXA SELIC
13,75% tribunadonorte.com.br

ARRECADAÇÃO FEDERAL SOMA 
R$ 172,314 BILHÕES, UM RECORDE
PARA MESES DE AGOSTO. PÁGINA 7

A pós nova rodada de redu-
ção nos preços dos com-
bustíveis, a prévia da infla-

ção oficial no País voltou a cair em
setembro. O Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo 15
(IPCA-15) caiu 0,37%, o recuo
mais acentuado para o mês des-
de 1998, informou nesta terça-
feira (27), o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
Em agosto, o IPCA-15 tinha regis-
trado deflação de 0,73%. Se con-
firmada a nova deflação, será o
terceiro mês seguido (0,68% em
julho e 0,36% em agosto).

O resultado de setembro fi-
cou perto do piso das estimati-
vas dos analistas do mercado fi-
nanceiro consultados pelo Esta-
dão/Broadcast, que esperavam
uma queda entre 0,39% e
0,06%, com mediana negativa
de 0,20%. A taxa acumulada pe-
lo IPCA-15 em 12 meses arrefe-
ceu de 9,60% em agosto para
7,96% em setembro, a mais bai-
xa desde maio de 2021. Com o
dado anunciado nesta terça, o
IPCA-15 acumulou um aumen-
to de 4,53% no ano. A taxa em
12 meses ficou em 7,96%. As pro-
jeções iam de avanço de 7,94%
a 8,30%, com mediana de 8,14%.

O IPCA-15 de setembro trou-
xe um resultado “surpreendente-
mente positivo”, na opinião da e-
conomista-chefe da CM Capital,
Carla Argenta. Ela pondera que
alguns núcleos ainda mostram ní-
veis de preços consistentemente
elevados, puxados por serviços e
por bens de extrema necessidade,
como itens de despesas pessoais
e saúde. “Não deixa de ser um óti-
mo resultado a ser comemorado,
inclusive pelo Banco Central”, fri-
sou Argenta, em nota.

Mesmo depois das críticas do
ministro da Economia, Paulo Gue-
des, o Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) do Banco Central re-
forçou, por meio da ata da reunião
da semana passada, divulgada on-
tem, a preocupação com o futuro
das contas públicas do Brasil e seu
impacto inflacionário. O Copom
manteve a taxa Selic em 13,75% ao
ano na quarta-feira passada, de-
cretando o fim de seu mais longo
ciclo de alta de juros.

O colegiado destacou que o
aumento de gastos de forma per-
manente e a incerteza sobre sua
trajetória a partir do próximo
ano podem elevar os prêmios de
risco do País e as expectativas de
inflação Isso porque tendem a
pressionar a demanda agregada
e a piorar as expectativas sobre
a trajetória fiscal.

"O Comitê reitera que há vá-
rios canais pelos quais a política
fiscal pode afetar a inflação, in-
cluindo seu efeito sobre a ativi-
dade, preços de ativos, grau de in-
certeza na economia e expectati-
vas de inflação", alertou.

Em um evento recente, Gue-
des disse que o "BC errou ao falar
o tempo todo em risco fiscal",
quando o País caminhava para o
superávit primário, ou seja, para
as contas fecharem o ano no azul.
"O BC estava preocupado com o
fiscal, e eu, com o juro negativo",
afirmou o ministro. Porém, o su-
perávit de 2022 previsto pela equi-
pe econômica, de R$ 13,5 bilhões,
deverá ser pontual. Segundo a
proposta de orçamento do ano
que vem, a estimativa para 2023
é de um rombo de R$ 65,9 bilhões.

Na ata, o Copom indicou que
a projeção para o IPCA de 2023
está em 4,6% no cenário de refe-
rência. Para 2024, a projeção pa-
ra o IPCA está em 2,8%. Atual-
mente, o horizonte relevante do
Copom inclui os anos de 2023 e,
em menor grau, de 2024, mas o
BC optou por dar ênfase ao pri-
meiro trimestre de 2024, cuja
projeção é de 3,5% em 12 meses,
para eliminar ruídos relaciona-
dos às desonerações tributárias
adotadas este ano.

"O Comitê optou novamente
por dar ênfase ao horizonte de seis
trimestres à frente, que reflete o
horizonte relevante, suaviza os
efeitos diretos decorrentes das
mudanças tributárias, mas incor-
pora os seus impactos secundá-
rios", afirma o comitê. Para 2022,
a estimativa de IPCA do BC é de
5,8%. "O Comitê julga que a incer-
teza em torno das suas premissas
e projeções atualmente é maior do
que o usual", repetiu na ata.

A projeção para 2023 está aci-
ma do centro da meta (3,25%),
mas levemente abaixo do limite
superior, de 4,75%. No caso de
2024, a estimativa está aquém do
alvo central (3,00%, banda de
1,50% a 4,50%). 

« PREÇOS » De acordo com apuração do IBGE, o IPCA-15 caiu 0,37% em setembro, o recuo mais acentuado
para o mês desde 1998. Em agosto, o índice - prévia oficial da inflação - tinha registrado queda de 0,73%

Prévia do IPCA com recuo de 0,37%
sinaliza terceiro mês de deflação

O estrategista-chefe do Ban-
co Mizuho, Luciano Rostagno,
concorda que a deflação mais
forte que o esperado no IPCA-
15 de setembro é uma notícia po-
sitiva para o Banco Central (BC),
no momento em que a autarquia
decidiu encerrar o ciclo de aper-
to monetário.

“Pensando em política mo-
netária, o dado reforça que o ci-
clo de aperto chegou ao fim e que
agora a discussão é quando o BC
começa a cortar juros. Ainda tem
uma incerteza se que vai depen-
der da política fiscal do próximo
governo, e o próprio BC ressal-
tou isso na ata”, observou o es-
trategista-chefe do Banco Mizu-
ho, que espera manutenção da
taxa básica de juros, a Selic, em
13,75% ao ano até julho do ano
que vem, com cortes consecuti-
vos até descer a 11,25% ao ano
no fim de 2023.

Três grupos com deflação
Seis dos nove grupos de pro-

dutos e serviços que integram o
IPCA-15 registraram altas de pre-
ços em setembro. A deflação foi
concentrada nos grupos Trans-
portes (-2,35%), Alimentação (-
0,47%) e Comunicação (-2,74%).

Os combustíveis ficaram
9,47% mais baratos. A gasolina
caiu 9,78%, maior contribuição
negativa para o IPCA-15 do mês,
-0,52 ponto porcentual. Houve
quedas também no etanol (-
10,10%), gás veicular (-0,30%) e
óleo diesel (-5,40%).

“Cabe ressaltar que houve re-
dução no preço da gasolina ven-
dida para as distribuidoras em
R$ 0,18 por litro, em 16 de agos-
to, e R$ 0,25 por litro, em 2 de se-
tembro”, frisou o IBGE, em nota.

A tarifa de ônibus urbano caiu
0,08%, devido à redução dos pre-
ços das passagens aos domingos

em Salvador (-0,82%), desde 11 de
setembro. Na direção oposta, as
passagens aéreas subiram 8,20%.
Houve altas ainda no seguro vo-
luntário de veículo (1,74%), em-
placamento e licença (1,71%) e
conserto de automóvel (0,62%).

Os gastos das famílias com
alimentação e bebidas tiveram
uma redução de 0,47%, graças ao
recuo na alimentação consumi-
da dentro do domicílio (-0,86%).
A queda foi puxada por cortes nos
preços do óleo de soja (-6,50%),
tomate (-8,04%) e, principal-
mente, leite longa vida (-12,01%).
Apesar da queda em setembro,
os preços do leite ainda acumu-
lam uma alta de 58,19% no ano.

Na direção oposta, houve
pressões de aumentos na cebo-
la (11,39%), frango em pedaços
(1,64%) e frutas (1,33%). A ali-
mentação fora do domicílio tam-
bém subiu: 0,59%.

O grupo de despesas com
queda de preços mais intensa
em setembro foi Comunicação,
influenciada pela redução nos
planos de telefonia fixa (-6,58%)
e de telefonia móvel (-1,36%),
mas também pelos pacotes de
acesso à internet (-10,57%) e pe-
los combos de telefonia, inter-
net e TV por assinatura (-
2,72%). Além disso, houve que-
da nos preços dos aparelhos te-
lefônicos (-0,99%).

“A Lei Complementar
194/22, sancionada no final de
junho, fixou um limite para a alí-
quota máxima de ICMS sobre
combustíveis, energia elétrica e
comunicações”, lembrou o IB-
GE. Para Claudia Moreno, eco-
nomista do C6 Bank, o corte de
impostos demorou um pouco
mais para ser sentido nos servi-
ços de comunicação.

“Assim como combustíveis e
energia elétrica, os serviços de
comunicação também foram
afetados pela redução da alíquo-
ta de ICMS”, escreveu Moreno,
em nota. “Mas é preciso ter cau-
tela para interpretar os dados de
inflação, que ainda estão muito
contaminados por essa redução
pontual de impostos.”

Em setembro, as famílias
brasileiras gastaram mais com
Habitação (0,47%), Vestuário
(1,66%), Educação (0,12%), Ar-
tigos de residência (0,24%), Des-
pesas pessoais (0,83%) e Saúde
e cuidados pessoais (0,94%). Em
Vestuário, houve aumentos de
preços das roupas femininas

(1,83%), masculinas (1,78%) e
infantis (1,52%), além de calça-
dos e acessórios (1,58%) e joias
e bijuterias (0,98%). No grupo
Saúde e cuidados pessoais, os
destaques foram os aumentos
nos itens de higiene pessoal
(1,28%) e nos planos de saúde
(1,13%). Os produtos farmacêu-
ticos subiram 0,81% e contribuí-
ram com 0,03 ponto porcentual
para o IPCA-15 de setembro.

Segundo a XP Investimen-
tos, o índice de difusão, que mos-
tra porcentual de itens com au-
mentos de preços, desacelerou
de 65% em agosto para 60% em
setembro. De forma geral, o re-
sultado da prévia da inflação foi
melhor do que o esperado, acres-
centando um viés de baixa à pro-
jeção do IPCA fechado de setem-
bro, de -0,16%, avaliou Tatiana
Nogueira, economista da XP.

“Para o ano, projetamos o IP-
CA em 6,1%, incorporando uma
queda adicional nos preços da
eletricidade devido a alterações
tarifárias e um aumento de 5%
nos preços da gasolina no final
do ano. Estas hipóteses estão
sendo analisadas. Em breve di-
vulgaremos projeções mensais
com possíveis revisões”, escre-
veu Nogueira, em nota.

O C6 Bank prevê que o IPCA
termine o ano em 6%, mas a ta-
xa ainda pode ser revista para
baixo. Para 2023, a projeção do
banco é de inflação de 5,7%.
“Acreditamos que a inflação con-
tinue caindo, mas em ritmo len-
to”, apontou Claudia Moreno.

Gastos com alimentação caíram 0,47%. A segunda maior queda foi no preço do tomate (-8,04%)

MAGNUS NASCIMENTO

Serviços de telefonia 
reduziram 6,58% no mês

Incerteza fiscal a partir de 2023
eleva expectativa de inflação

NÚMERO

5,8%
é a estimativa para este ano 
que consta na ata do Copom, 
do Banco Central, divulgada
nesta terça-feira (27)


