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No Brasil, os derivados de petróleo têm grande importância na matriz energética, 

representando as fontes de energia final de maior consumo. O setor de transporte 

responde pelo maior consumo energético de derivados de petróleo no país, onde se 

destacam o óleo diesel e a gasolina. Este trabalho desenvolve um método de estimação 

dos efeitos diretos e indiretos dos preços dos derivados de petróleo sobre índices de 

inflação. A metodologia utilizada foi a análise insumo produto, a qual permite avaliar as 

interdependências entre os setores produtivos e, a partir dessas, como reajustes de 

preços impactam na inflação nacional. Identificam-se três fatores que formam o efeito 

total dos derivados sobre os índices de preços: a) o efeito direto, o qual é dado pelo peso 

da estrutura de ponderação do índice; b) o efeito indireto sobre as demais atividades 

econômicas, o qual é dado pela proxy do custo de cada atividade econômica com os 

insumos óleo diesel e gasolina; e c) o efeito indireto sobre o frete, e como este impacta 

as demais atividades econômicas. Os resultados corroboram que o controle indireto de 
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determinados anos do período de análise. Entretanto, se evidencia também a existência 

de custos sociais e distorções econômicas oriundos da política. 
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In Brazil, oil products have a great importance in the energy mix, representing the 

most consumed final energy source. The transportation sector accounts for most of the 
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Introdução 
 

O setor de transportes é essencial para o crescimento e desenvolvimento 

econômico de um país, haja visto seu papel de deslocar pessoas, bens e serviços, 

garantindo o acesso a insumos, por parte das indústrias, e aos bens de consumo, por 

parte dos consumidores, além de gerar empregos e transferências econômicas 

(SCHAEFFER et al., 2004). O transporte é um serviço horizontalizado que viabiliza as 

demais atividades econômicas, afetando diretamente a segurança e a qualidade de vida 

da população, de modo que qualquer nação fica paralisada se houver alguma 

interrupção no setor (PERCEBOIS, 2007). A importância dos meios de transportes se 

choca com o seu alto consumo de energia e emissões de gases de efeito estufa, dando a 

este setor um lugar de destaque no planejamento energético e ambiental. 

No Brasil, o desenvolvimento do setor de transporte se deu mais intensamente a 

partir da crescente industrialização e fortalecimento do mercado interno pós-crise de 

1929, que acarretou a necessidade de construção de estradas para atender a distribuição 

dos produtos fabricados, principalmente, na região sudeste. A partir da segunda metade 

da década de 1950, com a expansão da indústria automobilística, o transporte rodoviário 

se consolidou no país e a rede ferroviária foi reduzida, perdendo importância (BANCO 

MUNDIAL, 2010). Com o passar dos anos, mesmo com a constatação dos problemas 

provocados por essa distorção na matriz de transportes, as crises econômicas, a inércia 

nos investimentos em outros modais e a priorização pelo atendimento de demandas de 

curto prazo nas estruturas decisórias permitiram o agravamento da situação 

(SCHAEFFER e SZKLO, 2007). 

De acordo com IEA (2013), cerca de 93% do consumo mundial de energia no 

setor de transportes se dá na forma de derivados de petróleo. Devido a relativa alta 

penetração de etanol, no Brasil, esta relação é de 80%, com destaque para a gasolina e o 

óleo diesel (EPE, 2014a), este último um importante insumo para o transporte das 

commodities agrícolas, que estão entre as principais responsáveis pelo crescimento do 

país. Historicamente, os derivados de petróleo representam a fonte de energia de maior 

consumo final (EPE, 2014b), sendo, portanto, decisivos nas transformações estruturais 

de caráter econômico e social ocorridas no país. 

Contudo, uma visão retrospectiva da economia brasileira também revela que 

muitos foram os problemas e dificuldades de natureza econômica enfrentados desde a 



2 

 

década de 1950. Dentre eles, se os ciclos de desequilíbrios externos ocupam um lugar de 

destaque, também não se pode deixar de apontar a instabilidade de preços, ou o 

descontrole inflacionário, como o fenômeno que marcou mais profundamente a 

economia do país (MUNHOZ, 1997). Foi no decorrer da década de 1980 que a inflação, 

até então tida como intrínseca ao próprio processo de desenvolvimento econômico 

nacional, convergiu para uma hiperinflação, de modo a gerar distorções que reduziram o 

potencial de crescimento da economia (GIAMBIAGI e RIGOLON, 1999). Em linhas 

gerais, esta era a situação econômica quando o governo anunciou o programa de 

estabilização, em 1994. O Plano Real surgiu para por fim a inércia inflacionária, isto é, 

aquela que se refere à memória inflacionária, introduzindo uma nova moeda para 

estabilizar os preços internos, bem como realizar um ajuste fiscal de curto prazo e 

estabilizar a taxa de câmbio. 

Atualmente, há um certo consenso no Brasil sobre as vantagens da estabilidade de 

preços, condição necessária, mas não suficiente para que possa haver crescimento 

sustentado. Assim, desde 1999, as expectativas de inflação passaram a ser controladas 

pelo sistema de metas de inflação (BRAZ, 2011). De acordo com BCB (2014b) e IBGE 

(2014), a inflação, medida pelo IPCA, ficou acima da meta central em 71% das vezes 

desde o início do regime. Nos últimos quatro anos, o IPCA registrou inflação acima da 

meta, avançando 6,31% de 2012 a 2013 (IBGE, 2014), de modo a despertar novamente 

a desconfiança por parte dos agentes econômicos, haja vista os episódios vividos 

durante a década de 1980. 

Em paralelo a isso, observa-se uma contenção parcial dos preços da gasolina e do 

óleo diesel no mercado doméstico (ANP, 2014b), dado que a Petrobras não tem 

praticado a paridade de preços de combustíveis e justifica esta opção devido a sua 

estratégia de preços de derivados ser de longo prazo (PETROBRAS, 2012). 

o sucesso do estimulo à compra de 

bens duráveis, em especial de automóveis, por meio do aumento de crédito e incentivos 

como redução das alíquotas de IPI1, aliado à desoneração da CIDE2, induzem a ideia de 

                                                 
1 Imposto sobre Produtos Industrializados. Para mais informações, ver Decreto nº 7.212/2010. 
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que o governo possa estar interferindo indiretamente na precificação dos derivados de 

petróleo. 

A contribuição elevada da gasolina e do óleo diesel nos índices de inflação e nos 

custos da economia, por muito tempo, legitimou os mecanismos de controle direto de 

preços pelo governo (COLOMER e TAVARES, 2012, SATHLER e TOLMASQUIM, 

2001). Contudo, com a abertura do setor de petróleo, a partir do final da década de 

1990, criou-se a expectativa de que o mercado, pelas forças da demanda e da oferta, 

passaria a formar os preços dos energéticos (SILVEIRA, 2002). Atualmente, a indústria 

de petróleo no Brasil é um caso peculiar que se caracteriza pela existência de um 

mercado aberto no upstream, liberdade de investimentos no refino, alto grau de 

concorrência no downstream, porém apresenta um cenário difuso no que tange ao 

controle de preços dos derivados de petróleo. Diante disso, questiona-se se teria havido 

uma substituição de mecanismos de intervenção direta por um controle indireto de 

preços dos principais derivados de petróleo nacionais, haja visto os episódios recentes 

de aumento das expectativas de inflação. 

O objetivo do trabalho, portanto, é avaliar a influência dos principais derivados de 

petróleo, óleo diesel e gasolina automotiva, sobre a inflação brasileira, estimando seus 

efeitos diretos e indiretos sobre os principais índices de inflação de modo a testar a 

hipótese se uma intervenção indireta na precificação dos derivados de petróleo tem, de 

fato, um papel de refrear pressões inflacionárias. A metodologia utilizada é a análise 

insumo-produto, a qual permite avaliar as interdependências entre os setores produtivos 

e, a partir dessas, como reajustes de preços impactam na inflação nacional. O horizonte 

de análise é o período compreendido entre 2005, ano de divulgação da última Matriz 

                                                                                                                                               
2 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico. É incidente sobre a importação e a 

comercialização de gasolina e óleo diesel, porém está zerada desde junho de 2012 (Decreto nº 

7.764/2012). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diesel
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Insumo-Produto Brasil (MIP Brasil) original, e 2013, nas quais empregaram-se técnicas 

de atualização e projeção sobre a MIP Brasil.  

Na medida em que o consumo de diesel se dá majoritariamente no transporte de 

cargas, para se medir a influência direta e indireta do óleo diesel sobre a inflação é 

conveniente trabalhar com um índice de preços ao produtor. Portanto, optou-se pelo 

Índice de Preços ao Produtor Amplo, segundo a origem das mercadorias (IPA-OG), 

tendo em vista ser o principal índice nacional sob a ótica do produtor e pela 

possibilidade de se estimar os impactos também sobre o Índice Geral de Preços de 

Mercado (IGP-M). No caso de medir a influência direta e indireta da gasolina 

automotiva sobre a inflação optou-se por utilizar o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA), dado que é considerado uma aproximação do custo de vida da 

população, sendo o principal índice nacional sob a ótica do consumidor e, assim, o 

índice oficial do governo para o estabelecimento de metas inflacionárias. 

No campo teórico, além da contribuição original no que se refere à proposição 

metodológica desta Dissertação, deve-se ressaltar a avaliação da influência indireta, isto 

é, o efeito transmissão sobre as demais atividades econômicas dos derivados de petróleo 

sobre índices de preços no Brasil. De fato, mais importante do que os resultados 

decorrentes da aplicação da metodologia é a sua elaboração. Sob o ponto de vista da 

aplicabilidade dos resultados, este estudo poderá subsidiar os órgãos competentes, na 

formulação de políticas voltadas ao combate da inflação. Finalmente, impende destacar 

que no Programa de Planejamento Energético da COPPE, é inédita a elaboração de 

Teses/Dissertações com o escopo de analisar a influência de derivados de petróleo sobre 

a inflação. Isto, inclusive, explica a elaboração do capítulo inicial desta Dissertação, 

onde se pretende estabelecer bases de discussão que serão úteis não somente para a 

discussão dos resultados a posteriori, mas também para trabalhos futuros no âmbito do 

Programa. 

Esta Dissertação está dividida em 4 capítulos, desconsiderando essa introdução. 

No Capítulo 1 serão analisadas as relações existentes entre os derivados de petróleo e a 

inflação. Apresenta-se o contexto energético mundial, bem como a importância dos 

derivados de petróleo no setor de transportes e na matriz energética brasileira, 

destacando o óleo diesel e a gasolina automotiva. Em seguida, se descreve o contexto 

econômico, a partir do agregado macroeconômico em estudo, apresentando os 

principais índices de preços nacionais, bem como os tipos de inflação existentes. 

Realiza-se uma breve revisão da história recente do processo inflacionário nacional, 
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culminando com a adoção do regime de metas inflacionárias e destacam-se a 

importância dos preços administrados nos índices e de que forma se dá a precificação 

dos derivados a partir da liberalização do setor de petróleo. No Capítulo 2 serão 

descritos e aplicados os procedimentos metodológicos adotados para responder ao 

objetivo da Dissertação. No Capítulo 3 serão apresentados os resultados da aplicação da 

metodologia e, finalmente, no Capítulo 4, serão discutidos os resultados, de modo a 

testar a política de controle indireto de preços dos derivados sob a ótica da inflação, bem 

como elencar seus benefícios e fragilidades. Em seguida, é apresentada as 

Considerações Finais, descrevendo as principais conclusões e algumas limitações de 

pesquisa, consequentemente, ensejando recomendações para estudos futuros. 
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Capítulo 1: A Relação entre os Derivados de Petróleo e a Inflação 
 

1.1. Contexto Energético 
 

O recrudescimento da produção convencional de petróleo e de gás natural nos 

Estados Unidos, o possível abandono da energia nuclear em certos países, a crescente 

adoção das tecnologias eólica e solar e a expansão da produção de gás não-convencional 

são fatos que devem alterar o mapa mundi da energia com potenciais consequências 

para seus mercados (IEA, 2012). Ademais, ressalta-se a maior adoção de políticas de 

eficiência energética, bem como a pressão da questão ambiental sobre os mercados 

mundiais. Entretanto, apesar de todos os recentes desenvolvimentos e das novas 

políticas, o mundo não consegue ainda colocar o sistema global de energia numa 

trajetória mais sustentável (GEA, 2012). 

Nenhum país está isolado em matéria de energia e as interações entre vários 

combustíveis, mercados e preços tendem a intensificar-se. De acordo com IEA (2011), a 

dinâmica dos mercados de energia é cada vez mais determinada por países em 

desenvolvimento, os quais serão responsáveis por 90% do crescimento da população, 

70% do aumento da produção econômica e 90% do incremento da demanda de energia, 

entre 2010 e 2035. China e Índia serão responsáveis por grande parte do crescimento da 

demanda global de energia até 2030 e, juntamente com o Oriente Médio, pelo 

crescimento da demanda global de petróleo, cujo consumo deve se concentrar em 

apenas dois setores a partir de 2035: transportes e petroquímica (IEA, 2013).  

As fontes de energia abundantes e diversificadas do Brasil sustentam um aumento 

de 80% do seu consumo, embora, por volta de 2035-2040, se atinja o pico de produção 

do petróleo (SARAIVA et al., 2014), bem como se dê o esgotamento do potencial 

hidrelétrico (NOGUEIRA et al., 2014). Nesse sentido, uma capacidade adicional de 

geração de eletricidade será necessária para compensar a perda futura de confiabilidade 

do sistema de geração de energia, a qual seria baseada principalmente em gás natural, 

mas também em tecnologias avançadas de queima de bagaço de cana, energia eólica e 

usinas à carvão ou nucleares (LUCENA et al., 2010). Ressalta-se que o setor de energia 

brasileiro continua a ter uma das menores intensidades de carbono do mundo, com 41% 

da matriz energética renovável em 2013, apesar da maior disponibilidade e utilização de 

combustíveis fósseis (EPE, 2014a). 
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1.1.1. Demanda Mundial de Petróleo 

 

Há três fatores fundamentais associados à demanda por petróleo, são eles: o 

crescimento econômico, o crescimento populacional e os preços do petróleo. O 

crescimento econômico, ceteris paribus, impulsiona a produção industrial, leva à maior 

aquisição e uso de veículos privados – dado, muitas vezes, por uma classe social em 

ascensão –, à maior movimentação de cargas, de modo que o aumento do consumo de 

petróleo nas economias emergentes, em particular pelo setor de transporte, ultrapassa de 

longe a reduzida demanda nos países desenvolvidos (IEA, 2012). Por outro lado, a alta 

dos preços do petróleo, ceteris paribus, restringe a demanda ao afetar o nível de 

atividade econômica e ao induzir processos de substituição de derivados de petróleo por 

outros combustíveis e/ou de eficiência energética com a adoção de equipamentos, 

processos, veículos e modais mais eficientes. Entretanto, cabe ressaltar que há, em 

geral, uma significativa inércia estrutural e uma estreita capacidade de substituição de 

petróleo e adoção de tecnologias mais eficientes no curto e no médio prazo o que 

confere à demanda por petróleo uma baixa elasticidade-preço3 (EPE, 2008). Os valores 

das estimativas encontradas por HAMILTON (2008), DAHL (1993) e COOPER 

(2003), de -0,12, -0,05 e -0,06, respectivamente, mostram o quanto a demanda por 

petróleo é insensível às mudanças dos preços. 

Estudos recentes indicam que novos elementos apresentam associação com a 

demanda de petróleo. A observação da série histórica dos preços do petróleo mostra que 

a década de 2000 foi marcada por recordes em termos de preços nominais e, 

diferentemente, dos chamados “choques do petróleo” de 1973 e 1979 e do 

“contrachoque" em 1986, a alta dos preços desenrolou-se lenta e gradativamente, sem 

que seja possível atribuí-la a um evento específico. Também ao longo da década de 

2000, de acordo com SILVÉRIO (2012), foi possível observar uma aceleração no ritmo 

de crescimento do volume de transações, do número de participantes nas bolsas em que 

são negociados contratos futuros de petróleo, bem como uma maior sofisticação dos 

diversos tipos de derivativos associados ao petróleo e aos seus derivados, de modo que 

o volume de barris transacionados nesses mercados ultrapassasse a demanda física por 

petróleo em algumas ordens de grandeza. As maiores flutuações e a tendência de alta 

dos preços do petróleo gerou uma discussão entre os papéis dos “fundamentos”, isto é, a 

                                                 
3 A elasticidade-preço da demanda mede como a demanda de petróleo se modifica devido às mudanças 

nos preços de petróleo. Elasticidades próximas de zero indicam que a demanda é pouco sensível às 

modificações de preços, enquanto que elasticidades diferentes de zero indicam o oposto. 
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partir da evidência de uma demanda mais forte e de uma oferta estável, e da 

“especulação” no movimento dos preços do petróleo. Nesse sentido, CIFARELLI e 

PALADINO (2010), SINGLETON (2011) e JUVENAL E PETRELLA (2012) mostram 

que a especulação teve um papel significativo no mercado de petróleo durante as 

últimas décadas, mudando a dinâmica dos mercados físicos e aumentando a volatilidade 

dos preços4.  

De acordo com EPE (2008), os principais motivos que explicam a maior 

resistência da demanda às variações de preços são: peso dos combustíveis no orçamento 

das famílias de países desenvolvidos, depreciação do dólar frente a outras moedas e a 

renúncia fiscal ou subsídios em países em desenvolvimento. Na Figura 1, é possível 

analisar a evolução da demanda mundial de petróleo no período de 1998 a 2007, 

destacando a diferença entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. 

 

 

Figura 1. Crescimento da demanda mundial de petróleo. 

Fonte: EPE, 2008. 

 

Observa-se que, nos últimos anos, os países que mais cresceram foram os em 

desenvolvimento, os quais também apresentaram maior elasticidade da demanda de 

                                                 
4 Um novo movimento, identificado no segundo semestre de 2014, tem ocorrido no mercado mundial do 

petróleo e deve ser melhor estudado, dado um recrudescimento nos preços abaixo da marca de US$ 100. 

Em dezembro de 2014, o preço WTI se encontrava em US$ 59,29 e o preço Brent em US$ 62,34 (EIA, 

2014). 
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petróleo em relação ao PIB, expandindo a infraestrutura produtiva, a urbanização e a 

motorização, o que contribui para manter o crescimento da demanda mundial por 

petróleo, apesar da queda da demanda dos países desenvolvidos (EPE, 2008). O setor de 

transporte representa mais da metade do consumo mundial de petróleo, proporção que 

aumenta à medida que o número de automóveis duplica, atingindo 1,7 bilhões em 2012 

(IEA, 2012), e que a demanda por transporte de carga pelo modal rodoviário também 

cresce. De acordo com IEA (2012), tal modal é responsável por praticamente 40% do 

aumento da demanda mundial de petróleo, sendo que o consumo dos veículos pesados – 

óleo diesel, em maioria – cresce mais rápido do que o dos veículos leves, dado que, para 

automóveis, normas de economia de combustíveis foram mais amplamente adotadas. 

Estima-se que a demanda de petróleo para o setor de transporte aumente 25% até 2035, 

sendo um terço desse aumento destinado ao transporte rodoviário na Ásia (IEA, 2013). 

 

1.1.2. Demanda Nacional de Petróleo 

 

No Brasil, o comportamento da demanda de petróleo não se mostra muito 

diferente dos demais países em desenvolvimento, apresentando uma tendência de forte 

alta em relação às demais fontes, como pode ser visualizado na Figura 2. O aumento de 

consumo é motivado pelas necessidades de uma classe média em expansão, acarretando 

um forte crescimento da demanda de combustíveis para o transporte (IEA, 2013). No 

período de 1970 a 2013, o setor de transportes liderou o consumo de derivados de 

petróleo, seguido pelos setores não-energético e industrial. 
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Figura 2. Consumo final por fonte.  

Fonte: EPE, 2014b. 

 

Muito embora os dois choques do petróleo, em 1973 e 1979, tenham afetado 

diversos países de uma maneira geral, o mercado de derivados brasileiro, no que se 

refere ao consumo, apresentou significativa redução somente na segunda crise, dado que 

na primeira ainda se aproveitava do continuado crescimento do consumo experimentado 

na década de 1960, resultado da manutenção da política expansionista do “milagre 

econômico” (BONFÁ, 2011). Na estrutura de consumo do setor de transportes brasileiro 

destacam-se o óleo diesel e a gasolina, que juntos representaram, em média, 75% do 

consumo total do setor na última década EPE (2014b), como pode ser visualizado na 

Figura 3. 
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Figura 3. Estrutura de consumo do setor de transportes brasileiro.  

Fonte: EPE, 2014b. 

 

1.1.2.1. Óleo Diesel  

 

Praticamente alheio a crises, o consumo de óleo diesel manteve-se, relativamente, 

estável desde o final da década de 1970, consolidando-se como o principal derivado de 

petróleo comercializado no país ANP (2013a). De acordo com EPE (2014b), nos 

últimos 15 anos, o setor agropecuário foi responsável, em média, por 14% do consumo 

total de óleo diesel, enquanto que o setor de transportes 79%, majoritariamente 

concentrado no modal rodoviário de carga. O modal rodoviário, responde, em média, 

por 95,7% do consumo do setor, seguido dos modais ferroviário e hidroviário com 

somente 3% e 1,3% do total, respectivamente, durante o mesmo período (EPE, 2014b). 

O óleo diesel é o combustível mais consumido no setor, representando 46,4% do 

consumo de energia do setor de transportes (EPE, 2014b), devido, principalmente, à 

forte participação dos veículos pesados (ônibus e caminhões), de transporte coletivo e 

de carga. 

A reduzida integração dos modais eleva a importância do transporte rodoviário no 

contexto econômico brasileiro, diferenciando-se da matriz dos demais países de grande 

extensão territorial, como Rússia, Canadá e EUA (IPEA, 2010), visto que o transporte 
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de carga é realizado, em grande medida, por caminhões. Atualmente, 56,8% de toda 

tonelada-quilômetro transportada é realizada pelo modal rodoviário, seguido do modal 

ferroviário com 25% e pelo hidroviário com 18% (EPE, 2012). 

O comportamento da demanda por óleo diesel no longo prazo é usualmente 

associado às variações do PIB, embora no curto prazo apresente fortes oscilações, 

conforme pode ser visualizado na Figura 4. De acordo com ANP (2013a), no início da 

década passada, a demanda por diesel cresceu a taxas positivas, mas recuou em 2003, 

quando a economia apresentou crescimento modesto. Os anos seguintes foram 

marcados por uma escalada gradual, onde se ressalta a demanda estagnada entre 2005 e 

2006, devido ao baixo desempenho do setor agrícola, e o forte crescimento da demanda 

pré-crise econômica, em grande parte explicada pela retomada do ritmo de crescimento 

do PIB e do bom desempenho do agronegócio em 2007. Os anos de 2008 e 2009 

apresentaram uma estagnação resultante da crise econômica, muito em função da piora 

do saldo da balança comercial (SECEX/MDIC, 2014). Já nos anos seguintes observou-

se um crescimento da economia puxando a demanda por diesel, inclusive a taxas 

superiores ao PIB, porém em 2011, o recrudescimento da crise internacional fez com 

que ambas variáveis se expandissem de forma mais desacelerada. 

 

 

Figura 4. Evolução do comportamento do PIB e da demanda de óleo diesel. 

Fonte: ANP, 2013a. 
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Por fim, vale ressaltar que há um problema estrutural com o óleo diesel, pois 

independentemente do patamar do preço internacional, há necessidade de importação, 

conforme pode ser verificado pela taxa de dependência externa na Figura 5. Diante do 

bom desempenho do etanol em 2009 e das perspectivas de que o consumo de gasolina 

declinaria vertiginosamente, a Petrobras resolveu priorizar a produção de óleo diesel nas 

refinarias que estão em construção atualmente (FECOMBUSTÍVEIS, 2012). Trata-se, 

portanto, de uma particularidade do parque de refino, que ainda não está adaptado ao 

nosso perfil de demanda, à nossa opção de modal de transporte interno. 

 

 

Figura 5. Evolução da produção, do consumo e da taxa de dependência externa do óleo diesel em 

comparação com a taxa anual de crescimento do PIB. 

Fonte: ANP, 2013b. 

 

1.1.2.2. Gasolina Automotiva 

 

Outro derivado relevante na matriz energética brasileira, a gasolina mostrou-se 

mais sensível a choques ao apresentar uma redução de cerca de 30% na participação de 

consumo energético do setor de transporte durante a década de 1970 até final da década 

de 1980, devido às crises do petróleo (ver Figura 3). Cabe ressaltar que, em 1975, o 

governo brasileiro financiou o Programa Nacional do Álcool (Proálcool), o qual visava 

a substituição em larga escala dos combustíveis veiculares derivados de petróleo por 

álcool (GELLER, 1985). Nas primeiras fases do programa, o uso do etanol de cana de 

açúcar tornou-se viável para os consumidores através de um incentivo governamental, 
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resultado de uma política de preços aplicada aos combustíveis (COELHO et al., 2006). 

Entretanto, com a queda do preço internacional do petróleo, o consumo de gasolina 

voltou a ganhar participação no setor, tendo passado de 18% em 1988, para um patamar 

de 30% em 1997, nível este que vinha sendo mantido até a penetração dos veículos flex-

fuel a partir de 2003 (ANP, 2013a).  

A introdução dos veículos flex-fuel representou uma mudança estrutural 

significativa no mercado de gasolina, pois tais veículos, ao flexibilizarem a escolha do 

combustível pelo consumidor e por representarem 90% das vendas totais e metade da 

frota total (ANFAVEA, 2014), introduzem o preço do etanol como variável relevante 

para explicar a demanda de gasolina, antes influenciada principalmente pela variação da 

renda e de seu preço. É possível observar na Figura 3 que, entre 2003 e 2009, houve 

uma elevação do consumo de etanol, fato que se inverte a partir de 2010. O etanol que, 

em termos de volume (litros de combustível), já foi o segundo combustível mais 

consumido do setor5, foi ultrapassado pela gasolina dado que seu preço se tornou mais 

competitivo em 2011, bem como por problemas de quebra de safra da cana de açúcar e 

pela valorização do açúcar no mercado internacional (ANP, 2012). Ambos 

combustíveis, portanto, desempenham papeis importantes no setor, com a gasolina, 

atualmente, representando 29,4% do consumo de energia final do setor de transporte, 

enquanto que o etanol respondendo por 14,3%6 (EPE, 2014a). 

Cabe ressaltar que a importância relativa desses combustíveis no consumo final 

do setor de transportes resulta, principalmente, de um crescimento expressivo ao longo 

dos últimos anos, tendo em vista a tendência individualista do transporte de passageiros 

nas grandes metrópoles, marcada pela duplicação da frota de veículos leves e o alto 

crescimento do número de motocicletas em circulação (INCT, 2013). Com a demanda 

em alta, o parque refinador no limite da sua capacidade instalada e o etanol menos 

competitivo, o ano de 2010 marcou o retorno da gasolina à preferência dos 

consumidores e o início de alta nas importações do derivado (FECOMBUSTÍVEIS, 

2011). Na Figura 6, é possível observar a evolução da produção, do consumo e da taxa 

de dependência externa da gasolina A7, com destaque para o crescimento das 

importações nos últimos anos da análise, em especial o ano de 2011 quando o país 

                                                 
5 Contém menos energia (valor calórico) por unidade de volume do que a gasolina. 
6 Ressalta-se que o setor de transportes liderou o crescimento da demanda energética nacional no ano de 

2013 com uma expressiva taxa de 5,2%, a qual foi suprida em grande parte pelo etanol, devido a 

determinação do governo, a partir de maio de 2013, referente ao aumento da proporção de álcool anidro 

na gasolina, de 20% para 25% (em volume) (EPE, 2014a). 
7 Gasolina pura, sem adição de etanol anidro. 
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perde sua autossuficiência em gasolina, em que a taxa de dependência externa passou a 

ser positiva e superior à taxa de crescimento anual do PIB. Em 2010, as compras 

externas de gasolina somaram cerca de 505 milhões de m³, ante os 22 m³ importados em 

2009 e o equivalente a 88% de tudo o que havia sido importado no período de 2000 a 

2009. Já em 2011, as importações cresceram 333% em comparação com o ano anterior, 

totalizando 2,2 bilhões de m³ (ANP, 2014a). 

 

 

Figura 6. Evolução da produção, do consumo e da taxa de dependência externa da gasolina A em 

comparação com a taxa anual de crescimento do PIB.  

Fonte: ANP, 2013b. 

 

1.2. Contexto Econômico 
 

Os indicadores econômicos representam essencialmente dados e/ou informações 

sinalizadoras do comportamento de diferentes variáveis e fenômenos. Um dos principais 

indicadores é a inflação que, em termos conceituais, trata-se de um agregado 

macroeconômico que pretende indicar o efeito médio de um fenômeno complexo: o 

aumento contínuo e generalizado no nível geral de preços ou a deterioração do poder 

aquisitivo da moeda por parte dos consumidores (MARTINEZ e CERQUEIRA, 2013). 

A inflação é tratada como uma grandeza única pelos modelos macroeconômicos, os 

quais buscam identificar quais são seus determinantes e as políticas mais adequadas 

para contê-la. Cabe ressaltar, contudo, que muito da dinâmica por trás do fenômeno 
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inflacionário se perde com a agregação de bens e serviços com comportamentos 

específicos e, muitas vezes, discrepantes entre si (MARTINEZ et al., 2013). 

Para sua mensuração utilizam-se índices de preços, os quais se traduzem em 

números que permitem acompanhar a evolução do preço de um determinado produto ou 

de uma cesta de produtos no tempo. Isto é, a variação dos índices mede a variação 

média ponderada de preços de produtos, o que é usado como medida da taxa de 

inflação. A complexidade do cálculo da inflação decorre, portanto, da necessidade de 

aferir a variação de preços de produtos distintos fisicamente, e de serviços, que variam a 

taxas diferenciadas. 

Diversos índices de preços foram construídos a partir de variadas cestas de bens, 

ao longo do tempo, com diferentes finalidades, podendo se referir a preços ao 

consumidor, preços ao produtor, custos de produção ou preços de exportação e 

importação. Considerando-se o aspecto normativo, é necessário que o índice de preços 

seja preciso e de fácil compreensão para o público. Ademais, é desejável que o índice 

balizador para o nível de preços da economia não permita que choques aleatórios afetem 

a tendência da inflação (MENDONÇA, 2007). A produção dos índices, portanto, resulta 

da conjugação de duas grandes bases de informações: os preços coletados e os pesos. Os 

pesos, ou ponderações, refletem os padrões de consumo da população estudada e, sendo 

assim, sua atualização é procedimento fundamental para a qualidade e a credibilidade 

dos índices. Os principais institutos brasileiros que auferem índices de preços são o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

 

Índices do IBGE 

Os índices de preços ao consumidor de cobertura nacional são apurados pelo 

IBGE. A coleta de preços do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) e do Índice 

Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) é realizada em estabelecimentos comerciais e 

de prestação de serviços, concessionárias de serviços públicos e domicílios, cobrindo as 

nove maiores regiões metropolitanas8, além do Distrito Federal e do município de 

Goiânia. O INPC é o índice balizador dos dissídios salariais, haja vista que mede a 

variação de preços para aqueles que estão na faixa salarial de até 6 salários mínimos, 

constituindo uma aproximação da variação do custo de vida no Brasil. Já o IPCA foi 

                                                 
8 Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. 
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escolhido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) como o medidor oficial da 

inflação do país, dado que reflete o custo de vida da população, a qual se refere a 

famílias residentes nas áreas urbanas com rendimentos de 1 e 40 salários-mínimos, 

qualquer que seja a fonte de rendimentos (IBGE, 2013). Trata-se do índice de maior 

relevância do ponto de vista da política monetária e, portanto, referência para o sistema 

de metas de inflação (melhor detalhada na seção “1.2.2. Sistema de Metas 

Inflacionárias”), de modo que corrige os balanços e demonstrações financeiras 

trimestrais e semestrais das companhias abertas (BCB, 2013a). 

O IPCA é formado por 365 itens e trata-se de um índice de Laspeyres9 que calcula 

a variação dos preços de bens e serviços entre dois períodos (comparação dos preços 

vigentes nos trinta dias do período de referência e com os trinta dias do período base), 

ponderando a participação dos gastos com cada bem no consumo total10. A variável de 

ponderação é o “Rendimento Familiar Monetário Disponível” oriundo da Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF). Cabe destacar que a boa prática na produção de Índices 

de Preços ao Consumidor indica como absolutamente necessária a atualização das 

cestas de bens e serviços em intervalos curtos de tempo, refletindo rapidamente as 

alterações nas decisões dos consumidores decorrentes das mudanças de preços relativos 

e de suas rendas. Entretanto, esse procedimento seria muito custoso, razão pela qual o 

IBGE prevê a realização, a cada cinco anos, da POF. A estrutura atual do IPCA 

encontra-se dividida em nove grupos: Alimentação e Bebidas; Habitação; Artigos de 

Residência; Vestuário; Transportes; Saúde e Cuidados Pessoais; Despesas Pessoais; 

Educação; e Comunicação. 

 

Índices da FGV 

Os Índices Gerais de Preço (IGP) são apurados pelo Instituto Brasileiro de 

Economia da FGV. As coletas abrangem as sete principais capitais brasileiras11 e são 

medidas mais abrangentes do movimento de preços, englobando não apenas diferentes 

atividades, mas também etapas distintas do processo produtivo (FGV, 2013a). O Índice 

                                                 
9 O índice de preço de Laspeyres trata-se de uma média ponderada de relativos, tendo os fatores de 

ponderação calculados a partir de preços e de quantidades da época básica. Para mais detalhes, ver IBGE 

(2013). 
10 Ou seja, todo mês ocorrem pequenas mudanças nos pesos de cada componente do índice. Essa 

atualização mensal é feita utilizando as variações de preços de cada item. Se um item apresentar variação 

maior que a média, então o peso desse item irá aumentar no mês seguinte. Se a variação é menor, o peso 

diminui. A razão para essa reponderação é manter as proporções físicas de consumo constantes entre si. 
11 Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. 
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Geral de Preço – Disponibilidade Interna (IGP-DI) foi criado para balizar o 

comportamento dos preços em geral da economia, e é o indexador das dívidas dos 

estados com a União. Já o Índice Geral de Preço – Mercado (IGP-M) é o índice mais 

utilizado como indexador financeiro, especialmente as operações financeiras de longo 

prazo, bem como é usado na correção de alguns preços administrados como, por 

exemplo, o da energia elétrica. Destaca-se que cada IGP é uma média aritmética 

ponderada de três outros índices de preço, são eles: Índice de Preços ao Produtor Amplo 

(IPA), Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e Índice Nacional de Custo da Construção 

(INCC). 

Na composição do IGP-DI e do IGP-M, o IPA é responsável por 60%, o IPC por 

30% e o INCC por 10%. A definição dos pesos dos componentes se dá pela importância 

relativa de cada um desses índices no computo da despesa interna bruta: os 60% 

representados pelo IPA, por exemplo, equivalem ao valor adicionado pela produção de 

bens agropecuários e industriais nas transações comerciais em nível de produtor. O IPA 

desdobra-se em outros subíndices, divididos em dois conjuntos: segundo a origem de 

produção das mercadorias (IPA-OG), isto é, agropecuária (24,2%) e industrial (75,8%), 

e segundo estágios de processamento (IPA-EP), isto é, bens finais (36%), bens 

intermediários (39,9%) e matérias-primas brutas (24,2%). 

De acordo com FGV (2013b), o sistema de ponderações do IPA-OG atualmente 

em vigor tem por base a média de 2008 a 2010 e é formado por 322 itens. No caso da 

atividade agropecuária, as ponderações têm por referência os valores de produção 

médios observados nas pesquisas Produção Agrícola Municipal (PAM) e Produção da 

Pecuária Municipal (PPM) do IBGE. Já na parcela industrial, as ponderações baseiam-

se em estatísticas da Pesquisa Industrial Anual (PIA), também do IBGE. As 

ponderações das classes de atividades seguem a variável receita líquida de vendas, 

obtida da PIA – Empresa. Em seguida, distribuem-se as ponderações das atividades 

segundo os produtos selecionados. A distribuição é feita de acordo com os respectivos 

valores de venda, usando-se como fonte a PIA – Produto. Cabe ressaltar que as 

ponderações são atualizadas a cada dois anos, nos anos pares, intervalo capaz de 

permitir que o índice reproduza de maneira fiel a estrutura da economia brasileira. 
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1.2.1. Classificação dos Tipos de Inflação 

 

Dada a descrição da forma como se mede a variação de preços de bens e serviços, 

é importante também diagnosticar os fatores determinantes da elevação ou redução da 

taxa de inflação. De acordo com SOUZA (2001), os processos inflacionários podem ser 

classificados, em grande medida, de duas maneiras a partir da natureza de suas causas: 

inflação de demanda, em que uma elevação do nível de preços é causada por um 

aumento real da demanda agregada superior ao produto potencial da economia; e 

inflação de custo, em que há um aumento dos preços de oferta, isto é, aqueles que 

devem cobrir custos variáveis e margem de lucro para um dado nível de atividade. Esta 

separação e a utilização rigorosa dos conceitos são importantes, pois os fundamentos 

teóricos, que servem como pré-condição para a ocorrência de ambos os tipos de 

inflação, são distintos, bem como a adoção de uma ou outra abordagem para a inflação 

aponta para o uso de políticas de estabilização distintas. 

MARQUES (1987) explica a teoria estruturalista de inflação a partir das ideias de 

SUNKEL (1958), classificando as pressões inflacionárias em três categorias: (i) 

estruturais, (ii) circunstanciais e (iii) acumulativas. A principal causa da inflação se deve 

às pressões estruturais, as quais derivam da incapacidade de determinados setores 

produtivos em atender a modificações na demanda, devido ao funcionamento 

inadequado do sistema de preços e à restrita mobilidade dos fatores de produção, 

dificultando o planejamento. Nos países em desenvolvimento, a atividade agrícola, por 

exemplo, têm sido, historicamente, identificada como fonte inflacionária, tendo em vista 

a migração rural-urbano e o crescimento demográfico aliados à limitação da estrutura de 

oferta em acompanhar o ritmo de crescimento da demanda, o que requer elevação do 

preço relativo, resultando em aumentos no nível geral de preços (MARQUES, 1987). 

No Brasil, além da atividade agrícola, podem-se identificar causas de inflação no 

setor energético, principalmente, no que se refere ao consumo de combustíveis. O 

aumento da demanda em função do crescimento da renda, de ações do governo de 

estímulo (tributário) à compra de veículos, principalmente, em virtude da crise 

econômica em 2008/200912, força o governo a priorizar o modal rodoviário, em 

contraposição a um transporte intermodal de carga e a um sistema de transporte urbano 

coletivo e de qualidade à população. Por outro lado, a oferta de combustíveis nacional 

                                                 
12 A redução do IPI visa aumentar o consumo de automóveis, devido ao seu efeito cadeia, para estimular a 

economia. 
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apresenta restrições técnicas, historicamente, em relação ao óleo diesel e, mais 

recentemente, em relação à gasolina, o que gera desequilíbrios no setor externo, 

principalmente, devido à grande volatilidade dos preços internacionais do petróleo 

(pressão inflacionária circunstancial). Distorções no sistema de preços e o aparecimento 

de expectativas desfavoráveis com relação ao comportamento da inflação, criadas pelo 

próprio processo inflacionário, já foram assistidas num contexto econômico nacional 

não tão distante, o que eleva a atenção do governo em combater a inflação inercial 

(pressão inflacionária acumulativa). 

BRONFENBRENNER e HOLZMAN (1963) também consideram uma questão 

chave identificar a principal fonte de pressão inflacionária, oriunda tanto do lado da 

demanda quanto da oferta, ressalvando o papel das diferenças de estruturas econômicas 

entre países, bem como suas estratégias de desenvolvimento prezarem o curto ou o 

longo prazo, o que engendra importantes implicações políticas. Nas suas próprias 

palavras: 

“… if an inflation is due to excess demand, it is generally considered 

controllable by demand-reducing fiscal and monetary policies. If it is due 

largely to forces of cost and supply, it may not yield to such easy therapy. 

Fiscal and monetary policies, that is to say, may cure a cost inflation only at 

the price of unemployment and slower growth, either temporary or 

permanent” (BRONFENBRENNER e HOLZMAN, 1963, p. 595) 

A abordagem estruturalista, portanto, considera a existência de um trade-off, nas 

condições latino-americanas, entre crescimento econômico e inflação, bem como um 

grande equívoco sacrificar o nível de emprego em prol de uma estabilidade monetária 

(SICSÚ, 2003). De acordo com BIELSCHWSKY (2000), políticas creditícias e fiscais 

restritivas tendem a causar recessão, que se reflete em pressões inflacionárias estruturais 

tão logo o crescimento é retomado. 

Para SICSÚ (2003), que estabelece no debate a importância da inflação de custos, 

há sete tipos de inflação: (i) inflação de salários, (ii) inflação de lucros, (iii) inflação de 

rendimentos decrescentes, (iv) inflação importada, (v) choques inflacionários, (vi) 

inflação de impostos e (vii) inflação de demanda. Todas estas apresentam relação com 

os conceitos de hiato de emprego e/ou de grau de monopólio. Hiato de emprego é a 

diferença entre a taxa de desemprego e a taxa de pleno emprego13, isto é, a lacuna 

                                                 
13 Aqui usado no seu sentido mais restrito, circunscrito ao mercado de trabalho na situação em que o 

número de vagas a serem preenchidas é sempre maior do que o número de pessoas desempregadas 

(PRONI, 2013).  
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existente entre a variação do número de pessoas que são capazes de exercer uma 

profissão e que procuram um emprego remunerado, mas que, por diversas razões, não 

entram no mercado de trabalho, e a variação do número de pessoas que possuem 

vínculo empregatício com remuneração considerada justa. Já grau de monopólio 

designa uma situação de concorrência imperfeita, em que uma empresa ou o governo 

detém o mercado de um determinado produto ou serviço, influenciando seus preços. A 

classificação, segundo SICSÚ (2003), é descrita a seguir: 

 Inflação de salários – um aumento de salários nominais, ceteris paribus, 

causará inflação. Quando o hiato de emprego é reduzido, a negociação se 

torna mais fácil, tanto para os trabalhadores, individualmente ou 

coletivamente, obterem aumentos salariais, quanto para os empresários 

repassarem essa elevação de custos aos preços. Assim, esse tipo de 

inflação tende a se tornar mais crítico quando o hiato de emprego diminui. 

Contudo, cabe ressaltar que, um aumento de salário não causará inflação 

se for compensado por um aumento de produtividade, a qual depende, em 

grande medida, da adoção de políticas de desenvolvimento tecnológico e 

qualificação de trabalhadores, por parte do governo e das empresas. 

 Inflação de grau de monopólio ou inflação de lucros – uma elevação 

dos preços pode ser provocada por uma percepção dos empresários de que 

a demanda de seus mercados possui uma elasticidade favorável ao 

aumento das margens de lucro. Alguns autores também a classificam 

como inflação de preços administrados, o que torna seu potencial 

dependente direto do grau de monopólio da economia. 

 Inflação de retornos decrescentes – uma redução do hiato de emprego, 

quando este já é baixo, faz com que a economia adentre a faixa dos 

retornos decrescentes, de modo que o capital se torna mais eficiente do 

que o trabalho. Isto é, são contratados trabalhadores menos qualificados 

que utilizam o capital de última geração de forma menos eficiente, 

elevando os custos, os quais são repassados aos preços. A principal razão 

da existência de inflação quando a economia está em situação de pleno 

emprego é que as empresas não têm como se proteger da escassez de mão 

de obra qualificada. 
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 Inflação importada – a capacidade do exterior de influenciar a inflação 

dependerá da variação do nível de preços internacionais, da variação da 

taxa de câmbio, do grau de abertura da economia e do conteúdo de 

matéria-prima importada para produção de bens. Quanto maior for o grau 

de abertura da economia, isto é, a razão entre o total de gastos com 

importação e o total de gastos domésticos com produtos e serviços finais, 

maior será o potencial de inflação importada. Assim, se a taxa de câmbio 

permanece constante, mas houver um aumento em dólares, por exemplo, 

de produtos ou matérias-primas importados, ceteris paribus, haverá 

inflação. O mesmo ocorre se os preços internacionais não se alteram, mas 

há uma desvalorização da moeda doméstica em relação à moeda 

internacional, isto é, tal aumento de preços da moeda doméstica representa 

um custo para as empresas que utilizam ou comercializam tais produtos, o 

qual tende a ser repassado aos preços. 

 Inflação de choque de oferta – uma quebra de safra agrícola ou a 

escassez de energia elétrica, por exemplo, podem ser considerados 

choques de oferta, pois podem provocar aumento de custos, os quais são 

repassados aos preços. Cabe ressaltar que, quando o hiato de emprego é 

elevado e o grau de monopólio é baixo, um choque de oferta pode causar 

apenas compressão da margem de lucro, isto é, o potencial do choque de 

oferta inflacionário depende do hiato de emprego e do grau de monopólio 

da economia. 

 Inflação de impostos – quando a alíquota de impostos, determinados pelo 

governo com base nas necessidades de gastos públicos, é alterada, ceteris 

paribus, há inflação. Tal impacto tende a ser maior quando os empresários 

têm maior liberdade de repassar o aumento dos custos tributários aos 

preços, e quando o aumento da alíquota incida sobre produtos cujo 

mercado apresenta elevado grau de monopólio. 

 Inflação de demanda – aumentos de gastos do governo, de investimento 

ou de consumo, ceteris paribus, provocam inflação, ou seja, a demanda 

agregada supera a oferta agregada por bens e serviços, dado que o hiato de 

emprego não é mais positivo. Assim, novos trabalhadores somente 

aceitarão trabalhar por um salário real mais elevado, o que significa 
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necessariamente que terá de haver um aumento de salários nominais e, 

portanto, uma elevação dos preços. 

 

1.2.2. Sistema de Metas Inflacionárias 

 

O sistema de metas inflacionárias é um regime monetário no qual a autoridade 

monetária do país se compromete a atuar de forma a conduzir a inflação para uma meta 

preestabelecida e anunciada publicamente. Seu objetivo é proporcionar uma âncora 

nominal14 para a política monetária e, de acordo com BCB (2014a), caracteriza-se, 

geralmente, pela existência de quatro elementos: i) conhecimento público de metas 

numéricas de médio prazo para a inflação; ii) comprometimento institucional com a 

estabilidade de preços como objetivo primordial da política monetária; iii) estratégia de 

atuação pautada pela transparência para comunicar claramente o público sobre os 

planos, objetivos e razões que justificam as decisões de política monetária; e iv) 

mecanismos para tornar as autoridades monetárias responsáveis pelo cumprimento das 

metas para a inflação. 

No Brasil, após vários anos de elevado crescimento econômico, a década de 1980 

foi marcada pela conjunção de dois fatores: forte queda da taxa de crescimento da 

economia e grande aumento da taxa de inflação, situação que se estendeu durante a 

primeira metade da década de 1990, e que levou a adoção de sete planos de 

estabilização em menos de dez anos. Em julho de 1994, o Plano Real foi instituído com 

o objetivo principal de por fim ao problema das altas taxas e da inflação inercial. De 

acordo com BACHA (1998) e FERRARI FILHO (2002), a implementação deste 

programa foi dividido em três etapas: i) um ajuste fiscal de curto prazo, propiciado, em 

grande medida, pela aprovação do Fundo Social de Emergência (FSE) que recebeu 15% 

de toda a receita fiscal; ii) um processo de desindexação para ajustar os preços relativos 

e por fim a inércia inflacionária, isto é, aquela que se refere à memória inflacionária 

(CABELLO, 2014), introduzindo na economia a Unidade Real de Valor (URV)15; e, por 

                                                 
14 A âncora nominal é uma restrição sobre o valor da moeda doméstica, necessária para sucesso de 

regimes monetários. Nesse caso, trata-se de uma meta de inflação, mas há também meta monetária e 

âncora cambial (TOSTES, 2010). 
15 Em primeiro de março de 1994 é integrada ao Sistema Monetário Nacional uma nova unidade de conta 

estável, denominada Unidade Real de Valor, para servir exclusivamente como padrão de valor monetário, 

sendo mantida pelo Bando Central do Brasil em paridade com relação ao dólar americano. Os salários e a 

maioria dos preços foram convertidos nesta nova unidade de conta praticamente eliminando a inércia 

inflacionária (GIAMBIAGI e RIGOLON, 1999). 
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último, iii) a reforma monetária com a introdução da nova moeda denominada de Real. 

Com o apoio da população, o resultado foi positivo, conforme pode ser visto na Figura 

7. 

 

 

Figura 7. Taxas de inflação (IGP-DI % ao ano) na década de 1990.  

Fonte: Elaboração própria com base em BCB, 2014b. 

 

A partir da reforma monetária que introduziu a nova moeda, a política econômica 

mostrou-se baseada em duas âncoras: cambial e monetária. A primeira delas faria o 

papel de estabilizar os preços internos e a âncora monetária funcionaria no sentido de 

conter o ímpeto da economia no curto prazo, principalmente, no que se refere à 

expansão do consumo ocasionada pela redução acentuada da inflação. De acordo com 

GIAMBIAGI e RIGOLON (1999), diversos argumentos motivaram essa escolha: i) 

estabilizações baseadas na taxa de câmbio geralmente adiam o confronto com a 

recessão; ii) a taxa de câmbio é um preço-chave da economia e sua estabilização 

emitiria sinais importantes para o restante do sistema; iii) os bens comercializáveis 

constituem uma parcela considerável da cesta de consumo e, consequentemente, do 

índice de preços; iv) a escolha do agregado monetário como âncora nominal era 

desaconselhável, dadas a sua baixa visibilidade e a sua instabilidade, especialmente 

durante desinflações. Na Figura 8, pode-se observar a evolução da taxa de câmbio e dos 

preços (por atacado e ao consumidor), de modo que nos primeiros meses do Plano Real 

(até fevereiro de 1995), a valorização nominal foi usada para ajudar a conter as pressões 

por reindexação diante de uma rápida expansão da demanda doméstica. 
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Figura 8. Preços e câmbio no período de 1994 a 1999 (junho de 1994 = 100). 

Fonte: GIAMBIAGI e RIGOLON, 1999. 

 

No entanto, passados apenas alguns anos, essa “economia de âncoras” culminou 

num cenário macroeconômico de alta vulnerabilidade externa, de modo que, em 1998, a 

âncora cambial se viu ameaçada por uma conjuntura global adversa e por uma política 

fiscal frágil16 (BCB, 2011a). O Banco Central elevou a taxa básica de juros (Selic), mas 

o mercado não reagiu positivamente ao receituário e os ataques especulativos reduziram 

o nível de reservas internacionais, o que forçou, no início de 1999, a adoção do regime 

de câmbio flutuante e, complementarmente, as expectativas de inflação passaram a ser 

controladas pelo recém adotado sistema de metas de inflação (BRAZ, 2011). O Decreto 

3.088, em 21 de junho de 1999, implantou no país a sistemática de metas para a inflação 

como diretriz de política monetária. Desde então, as decisões do COPOM (Conselho de 

Política Monetária) passaram a ter como objetivo cumprir as metas para a inflação 

definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Segundo o mesmo Decreto, se as 

metas não forem atingidas, cabe ao presidente do Banco Central divulgar, em Carta 

Aberta ao Ministro da Fazenda, os motivos do descumprimento, bem como as 

providências e prazo para o retorno da taxa de inflação aos limites estabelecidos 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1999). 

                                                 
16 A meta de desvalorização levou ao crescimento da dívida pública e do déficit em conta corrente – 

diante do câmbio valorizado – tornando o Brasil vulnerável à fuga de capitais, principalmente com a crise 

asiática, ocorrida na segunda metade de 1997 e a moratória russa, em agosto de 1998 (BRAZ, 2011). 
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Atualmente, há consenso na sociedade sobre as vantagens da estabilidade de 

preços, condição necessária, mas não suficiente para que possa haver crescimento 

sustentado. Cabe ressaltar, entretanto, que o regime de metas para a inflação envolve 

mais do que o anúncio público de metas numéricas para a inflação. A transparência, a 

prestação de contas regulares à sociedade e a credibilidade institucional são elementos 

essenciais (BCB, 2014a). O Banco Central deve acompanhar atentamente as oscilações 

dos preços e estimar o comportamento destes no futuro, de modo a conquistar 

credibilidade a partir do recorrente cumprimento da meta. Nesse sentido, o sucesso da 

política monetária depende do grau de informação acerca das fontes e da trajetória da 

inflação, a fim de que se possam ter clareza dos mecanismos pelos quais a política afeta 

a taxa de inflação. 

Desde a adoção do regime de metas no Brasil, a inflação efetiva ultrapassou o 

intervalo de tolerância nos anos de 2001, 2002 e 2003. Em 2004, 2005, 2008, 2010, 

2011, 2012 e 2013, o IPCA ficou acima do centro da meta, mas dentro do limite 

superior do intervalo de tolerância, tendo ficado abaixo do centro da meta em 2006, 

2007 e 2009, como pode ser visto na Figura 9. 

 

 

Figura 9. Evolução da Inflação (IPCA), Expectativas e Metas.  

* Nota: Desde 2006, o Banco Central brasileiro possui uma banda de 2% para cima e para baixo do centro 

da meta de 4,5% estipulada pelo CMN. 

Fonte: BCB, 2014a. 
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1.2.3. Preços Administrados 

 

Entende-se por preços administrados aqueles que são insensíveis às condições de 

oferta e demanda e, por isso, são estabelecidos por contrato ou regulados pelo governo, 

bem como aqueles definidos pela relação entre a oferta e a demanda, mas dependem de 

autorização ou conhecimento prévio de algum órgão do poder público (BCB, 2013b). 

Podem ser divididos em dois grupos: 

a) os regulados pelo próprio governo federal ou por agências reguladoras 

federais, por exemplo, os preços de telecomunicação, derivados de 

petróleo17, energia elétrica e planos de saúde; e  

b) os que são determinados por governos estaduais ou municipais, quais 

sejam: taxa de água e esgoto, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA) e grande parte das tarifas de transporte público, 

como ônibus urbanos e intermunicipais. 

De acordo com BCB (2013b), atualmente, os preços administrados compõem 23 

itens do IPCA, totalizando 23,34% do índice, o que reflete grande importância desses 

bens e serviços na cesta dos consumidores com renda entre um e quarenta salários 

mínimos. Como pode ser visto na Tabela 1, a maior subcategoria é a de derivados de 

petróleo (5,21%), seguida por transporte (3,47%) e produtos farmacêuticos (3,38%). 

 

Tabela 1. Resumo dos preços administrados no IPCA (até março/2013).  

 

Peso no 

IPCA 

(%) 

Peso nos 

Preços 

Administrados 

(%) 

Regulados a Nível Federal   

Produtos Derivados de Petróleo 5,21 22,3 

Gasolina 3,98 17,07 

Gás de botijão 1,09 4,68 

Óleo Diesel 0,13 0,55 

Energia Elétrica Residencial 2,68 11,47 

Serviços Telefônicos 1,53 6,54 

Telefone Fixo 1,41 6,06 

Telefone Público 0,11 0,48 

Plano de Saúde 3,1 13,29 

                                                 
17 Os preços de derivados de petróleo não são regulados por agências reguladoras, mas são um resultado 

da estratégia da Petrobras, a qual atua como empresa dominante no setor. Na próxima seção (“1.2.5. 

Precificação dos Derivados”), bem como no Capítulo 4: Discussão, esse assunto será melhor abordado. 
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Produtos Farmacêuticos 3,38 14,47 

Jogos Lotéricos 0,39 1,65 

Metrô 0,07 0,3 

Ônibus Interestadual 0,25 1,06 

Correio 0,01 0,04 

Barco 0,01 0,03 

Gás Veicular 0,12 0,49 

Regulados a Nível Estadual e Municipal   

Transporte 3,47 14,86 

Ônibus Urbano 2,68 11,46 

Ônibus Intermunicipal 0,73 3,14 

Trem 0,06 0,26 

Taxa de Água e Esgoto 1,51 6,45 

Multa 0,04 0,17 

Táxi 0,38 1,62 

Emplacamento e licença 1,02 4,37 

Gás Encanado (RJ e SP) 0,08 0,34 

Pedágio 0,12 0,52 

Total 23,34 100 

Fonte: BCB, 2013b. 

 

A inflação dos preços administrados foi sistematicamente maior que a inflação 

dos preços livres entre os anos de 1995 e 2007, sendo responsável por quase metade da 

inflação no período de 1995 e 2002 e por 51,6% entre 1999 e 2002 (FIGUEIREDO e 

FERREIRA, 2002). Diversos fatores foram responsáveis por essa trajetória durante esse 

período. BCB (2002) listou quatro principais fatores, são eles:  

(i) o processo de realinhamento de tarifas e eliminação de subsídios 

cruzados nos setores que sofreram privatização, como telefonia e energia 

elétrica;  

(ii) o crescimento do preço do petróleo no mercado internacional e a 

desvalorização cambial tiveram papel importante no comportamento dos 

preços dos derivados de petróleo, os quais têm influência indireta sobre 

outros como transporte e energia elétrica;  

(iii) a desvalorização cambial resultou em um crescimento maior dos IGP, em 

comparação aos IPC, o que fez com que aqueles preços administrados 

cujos contratos estão indexados aos IGP apresentassem um crescimento 

maior do que o dos preços livres;  
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(iv) o forte componente inercial dos preços administrados, responsável por 

um maior grau de persistência desses preços vis-à-vis os preços livres 

durante o processo de desinflação e diante a ocorrência de choques. 

Assim, no período de janeiro de 1995 até março de 2013, os preços administrados 

aumentaram 474,6%, enquanto que os preços livres 225,6% e o IPCA 261,3% (BCB, 

2013b). Como pode ser visualizado na Figura 10, somente a partir de 2007 que, de 

forma significativa, a variação dos preços livres ultrapassou a variação dos preços 

administrados no acumulado de 12 meses. 

 

 

Figura 10. IPCA: Preços Administrados e Livres.  

Fonte: BCB, 2013b. 

 

Resultado de uma diversidade de fatores, tanto de decisões de política econômica 

quanto de choques adversos, a elevação dos preços administrados reflete em uma 

mudança nos preços relativos, afetando todas as atividades econômicas. Como visto na 

Tabela 1, os derivados de petróleo representam em conjunto 5,21% do IPCA 

(março/2013), o que equivale a 22,3% dos preços administrados. Devido seu 

comportamento distinto, e sua elasticidade ser menor em relação às mudanças na 

política monetária, seus preços, em geral, têm tratamento diferenciado numa análise 

comportamental, recebendo atenção especial do COPOM. 
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1.2.4. Precificação dos Derivados 

 

A política de preços dos derivados, desde o primeiro choque do petróleo (1973), 

visava o desenvolvimento do uso de fontes alternativas de energia, bem como o 

estímulo a distribuição de renda e ao desenvolvimento de certos setores industriais. De 

acordo com SATHLER e TOLMASQUIM (2001), o uso dos preços dos derivados 

como um instrumento de política econômica, implícito no Decreto-Lei 1.599/1977, 

permitia ao governo a formação de preços sem que esses refletissem seus respectivos 

custos. Instituiu-se o subsidio cruzado, em que os recursos usados para subsidiar os 

derivados de maior participação no consumo nacional eram garantidos pela receita extra 

derivada de sobrepreços arrecadados sobre outros derivados. Dessa forma, a Petrobras, 

que à época exercia monopólio legal no mercado de petróleo nacional, atuava como 

intermediário, conduzindo as transferências de renda entre consumidores, a fim de 

garantir recursos para o governo e atender seus objetivos, embora, muitas vezes, 

conflitantes. 

O processo de liberalização de preços na indústria de petróleo nacional se iniciou 

nos primeiros anos da década de 1990, dado um contexto econômico mundial singular, 

onde a abertura dos mercados impactou diversos países. Fundamentado sob a égide da 

eficiência econômica, seja ela produtiva, distributiva ou alocativa, o Estado como 

operador e proprietário de ativos no setor produtivo cedia lugar ao Estado regulador. No 

Brasil, o processo de mudança sistemática teve início com medidas concentradas nos 

derivados de menor participação no consumo nacional, como óleos lubrificantes, 

parafinas e produtos especiais ou experimentais, seguido de uma progressiva 

desequalização dos preços, principalmente, da gasolina e do óleo diesel (SATHLER e 

TOLMASQUIM, 2001). 

Com a alteração do marco legal, a partir da edição da Lei 9.478/97, a “Lei do 

Petróleo”, foram definidas as etapas necessárias a total abertura do setor, de modo que 

todos os preços e margens ao longo da cadeia de produção e distribuição não mais 

seriam controlados pelo governo, eliminando assim os subsídios cruzados presentes na 

estrutura de formação de preços dos derivados. Determinou-se a abertura do capital 

social da Petrobras, bem como foram criados o Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE), responsável por estabelecer as diretrizes da política energética 

nacional, e a Agência Nacional do Petróleo (ANP), órgão regulador da indústria do 

petróleo, vinculado ao Ministério de Minas e Energia (MME). 
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O período entre 1998 e 2001 seria de transição entre o regime vigente para um de 

preços livres, conforme a portaria interministerial nº 3, de 27 de julho de 1998, que 

estabeleceu uma nova estrutura de formação de preços do petróleo e dos derivados no 

país, fundamentada no conceito de custo de oportunidade. De acordo com SILVEIRA 

(2002), o preço de realização de cada derivado, que refletia o custo operacional da 

empresa acrescido de uma margem de lucro, passaria a variar mensalmente em função 

dos preços no mercado internacional, de acordo com as cotações dos produtos no 

mercado do golfo norte-americano (US Gulf)18 e com a variação cambial. Em janeiro de 

2001, o governo federal alterou a sistemática de reajuste de preços, conforme disposto 

na Portaria MF/MME nº 2/2001, a qual obedecia a regra do Índice de Reajuste cujas 

referências eram o preço do petróleo tipo Brent e a taxa de câmbio divulgada pelo 

Banco Central (SILVEIRA, 2002). Cabe ressaltar que, ainda em 2001, o governo 

liberou o preço ao consumidor final de óleo diesel19, bem como regulamentou a 

Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (CIDE)20, indispensável para a 

abertura total do mercado, inclusive exportações e importações. 

Os preços dos derivados (ex-tributos e ex-subsídios), portanto, são regulados pela 

oferta e demanda no mundo, isto é, pelas paridades de importação e exportação21 

calculadas a partir da retirada ou inclusão de custos de frete, seguros e outras despesas 

associadas à movimentação necessária para a passagem física dos derivados entre o 

mercado de referência e o país analisado (CAVALCANTI, 2011). O comportamento 

dos preços internacionais do óleo diesel e da gasolina pode ser visualizado nas Figuras 

11 e 12. Os preços internacionais de referência foram definidos com base nas cotações 

mensais de gasolina e de óleo diesel no golfo norte-americano, obtidas da Energy 

Information Administration (EIA, 2014), convertidos para Reais pela cotação mensal de 

venda do dólar no período considerado (BCB, 2014b) e ajustados pelos custos de 

internação de cada derivado, definidos pela ANP em MME (2013), para obtenção do 

preço de paridade internacional. 

                                                 
18 Com exceção do GLP, que seguiria o mercado de Mont Belvieu. 
19 Portaria MF/MME nº 240, de 27 de julho de 2001. Os preços de venda das distribuidoras e dos 

revendedores para gasolina e álcool hidratado já haviam sido liberados com a edição da Portaria MF nº 

59, de 29 de março de 1996. 
20 Substituindo a Parcela de Preço Específica (PPE) que era destinada ao pagamento de custos não 

cobertos, ao abatimento das dívidas da União com a Petrobras, além de amortecer tanto o preço 

internacional quanto o câmbio através do método de médias móveis. 
21 A paridade de importação é o preço que o importador consegue colocar o derivado no mercado 

doméstico, enquanto que a paridade exportação é o preço que o produtor nacional consegue realizar a 

venda de forma a mantê-lo competitivo no mercado internacional (CAVALCANTI, 2011). 
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Figura 11. Óleo diesel: Preço de referência norte-americano.  

Fonte: elaboração própria com base em EIA, 2014. 

 

 

Figura 12. Gasolina automotiva: Preço de referência norte-americano. 

Fonte: elaboração própria com base em EIA, 2014. 

 

SILVEIRA (2002) elencou os resultados almejados à época com a abertura total 

do mercado de abastecimento de combustíveis, são eles: o aumento das alternativas de 

oferta de suprimento de combustíveis no mercado interno e a ampliação das opções de 

acesso dos consumidores a novas fontes de aprovisionamento, tanto internas quanto 

externas ao país. Porém vale citar também a busca pelo livre acesso às redes de 
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infraestrutura, a manutenção de monopólios naturais e a condução de privatizações e 

novas formas contratuais. Objetivando inserir o Brasil no mundo globalizado, buscou-se 

estimular, portanto, a entrada de novos agentes, notadamente empresas internacionais, 

no setor petrolífero. Essa nova reorientação governamental baseou-se na noção de 

vantagens comparativas, em que a possível venda de derivados a níveis inferiores aos 

praticados internacionalmente levaria a que os produtores destinassem seus produtos 

para mercados externos (SATHLER e TOLMASQUIM, 2001). Contudo, SILVEIRA 

(2002) ressalva que o comportamento competitivo pode não ser muito claro quando a 

transição para um mercado livre ocorre na presença de um monopólio ou oligopólio. 

Nesse sentido, cabe ressaltar que, ainda hoje, os preços do óleo diesel e da 

gasolina são incluídos no grupo de preços administrados do IPCA, pois são, em grande 

medida, estabelecidos pela Petrobras, empresa que se caracteriza por possuir um 

“quase-monopólio” sobre a produção doméstica e sobre a distribuição no atacado (BCB, 

2013b). De acordo com SOUZA (2003), uma empresa dominante, que não tem a 

posição de monopólio garantida em lei, pode adotar estratégias que garantam a 

possibilidade de lucros extraordinários em função de vantagens de tamanho, de estrutura 

de custos, da presença de capacidade instalada prévia, dentre outras barreias à entrada, 

com o intuito de manter tal poder de mercado. Dessa forma, esta empresa não poderia 

ser denominada, tradicionalmente, como monopolista22, tendo em vista a possibilidade 

de transformações na estrutura, seja através de mudanças tecnológicas ou mudanças de 

ambiente, como aumento na extensão do mercado (medido pelo volume de quantidades 

vendidas a um dado preço), mudança na elasticidade-preço da demanda ou mudanças 

nos preços dos fatores produtivos (SYLOS-LABINI, 1957). Assim, a firma dominante 

tem poder de determinação de preços em um determinado mercado cuja estratégia de 

preços é o fator essencial na alteração ou não da estrutura de oferta. 

A estratégia da empresa nos últimos anos se caracterizou por suavizar as 

flutuações dos preços no mercado doméstico ao alinhar os preços desses produtos à 

tendência de longo prazo apresentada pelos preços internacionais, e considerando as 

variações da taxa de câmbio, conforme pode ser visualizada nas Figuras 13 e 14. De 

                                                 
22 Extremo oposto de um mercado perfeitamente competitivo, isto é, em um mercado no qual existe 

apenas uma firma ofertante e um grande número de compradores sem poder de barganha, esta tem 

capacidade de determinar o preço de mercado, ofertando no ponto em que sua curva de custo marginal se 

iguale à curva de receita marginal. Em outros termos, o preço é definido através de um markup sobre o 

custo marginal, que será tanto maior, quanto menor a elasticidade preço da demanda no mercado em 

questão (VARIAN, 2006). Trata-se de uma abordagem estática, haja vista que não há nenhuma ameaça 

por parte de outras firmas e o único limitante da capacidade de determinação de preços seria a 

elasticidade-preço da demanda. 
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acordo com ALVES et al. (2013), variações dos preços de derivados acrescentam menor 

volatilidade à inflação no Brasil do que nos EUA, onde os movimentos no mercado 

internacional são repassados com grande frequência aos consumidores. 

 

 

Figura 13. Óleo diesel: Preço de revenda nacional. 

Fonte: ANP, 2014b. 

 

 

Figura 14. Gasolina automotiva: Preço de revenda nacional. 

Fonte: ANP, 2014b. 

 

No caso brasileiro, em que há a presença de uma empresa dominante e as 

estruturas de produção e distribuição de derivados se encontram ainda em transição e, 
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portanto, não “suficientemente” competitivas, FREDERICO et al. (2001) afirma que a 

opção de política de preços deveria ser um intermediário entre a completa liberalização 

e o controle de preços:  

“Under some circumstances, price deregulation may not be a viable 

strategy however. If domestic market conditions are not sufficient 

competitive, price regulation may be necessary, which implies the 

government needs to assume responsibility for price smoothing decisions. If 

this is the case, governments should still consider the option of involving 

private sector in managing price smoothing activities” (FREDERICO et al., 

2001, p. 24). 

Por fim, a composição dos preços dos derivados de petróleo tratados neste 

trabalho pode ser visualizada na Figura 15. O preço final ao consumidor de gasolina e 

de diesel tem como um dos componentes mais importantes os custos de produção. Em 

2012, tais custos apresentaram maior participação nos preços do diesel, seguido dos 

tributos (21%) e das margens (15%). No caso da gasolina, os tributos foram os mais 

relevantes, com participação de 36% nesse ano, seguido do custo da gasolina A (35%) 

que deve ser adicionada do etanol anidro (custo equivalente a 9% do preço final) para 

compor a gasolina C. Dentre os impostos incidentes sobre esses derivados estão o 

Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço (ICMS), estadual; o PIS/PASEP e 

COFINS. Pode-se considerar também o Imposto sobre Importação, nulo desde 2001. No 

caso do diesel e da gasolina existe a Contribuição de Intervenção de Domínio 

Econômico (CIDE), cuja alíquota foi reduzida em 2011 (Decreto 7.591) e está zerada 

desde junho de 2012 (Decreto 7.764). 

 

 

Figura 15. Composição dos preços da gasolina e óleo diesel em 2012. 

Fonte: FECOMBUSTÍVEIS, 2013. 
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Capítulo 2: Procedimento Metodológico 
 

Este capítulo objetiva descrever e aplicar os procedimentos metodológicos 

adotados para mensurar os efeitos dos preços dos derivados de petróleo sobre a inflação 

nacional. Como já mencionado na introdução desta Dissertação, o horizonte de análise é 

de 2005 a 2013, e os derivados de petróleo analisados são o óleo diesel e a gasolina 

automotiva. Segundo MACHADO (2002), técnicas de insumo-produto são mais 

adequadas para se empreender análises que mensurem inter-relações setoriais e 

impactos sobre agregados macroeconômicos e, portanto, foram utilizadas no presente 

estudo. 

A análise de Insumo-Produto é uma extensão prática da teoria clássica de 

interdependência geral que vê a economia total de uma região, país, ou mesmo do 

mundo todo, como um sistema simples, e parte para descrever e para interpretar a sua 

operação em termos de relações estruturais básicas observáveis (MILLER e BLAIR, 

1985). Uma das hipóteses da teoria de Leontief é a inexistência de produção conjunta ou 

subprodutos dentro do processo produtivo, o que, no mundo real, não é o que 

geralmente ocorre. A partir disso, segue-se a metodologia das Nações Unidas (SNA, 

1993)23, a qual considera a integração do sistema insumo-produto de acordo com as 

Contas Nacionais, dando origem às matrizes de Produção, que informa o que cada 

indústria (setor) da economia produz de cada produto, e de Usos e Recursos, que 

fornece a quantidade de insumos que cada setor utiliza para realizar a sua produção. A 

combinação destas duas informações dá origem a matriz insumo-produto (MIP, ou em 

inglês, input-output – IO), a qual decompõe os fluxos entre as atividades econômicas e 

os fatores primários descrevendo a estrutura interna de cada setor produtivo e do 

conjunto da economia. 

Na MIP, a economia é dividida em setores24 e o fluxo de bens e serviços entre eles 

é registrado numa tabela insumo-produto que permite visualizar as necessidades de 

insumos de cada atividade econômica, bem como a distribuição de produtos entre os 

setores (MILLER e BLAIR, 1985). Cada linha mostra as vendas do produto de uma 

atividade econômica para todas as demais e para os consumidores de uso final 

                                                 
23 Em 2010, o IBGE suspendeu a divulgação das contas nacionais anuais dentro de um projeto de 

readequação da metodologia de cálculo do PIB nacional. Atualmente, é utilizado o manual das Nações 

Unidas de 2003, o qual já se encontra desatualizado, pois já há manual de 2008. 
24 Os termos setor, indústria e atividade econômica costumam ser usados indistintamente na análise 

insumo-produto. 
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(demanda final). Cada coluna mostra as compras de insumos das atividades econômicas 

e os gastos com outros pagamentos (insumos primários). Trata-se, portanto, de uma 

ferramenta que utiliza dados de transações monetárias setoriais para explicar as 

interdependências entre as indústrias, exibindo uma “fotografia econômica” cuja 

análise, única e compreensível, possibilita identificar efeitos multiplicadores sobre a 

produção, o emprego e a renda (GUILHOTO, 2011), auxiliando no planejamento 

econômico ao medir o impacto de políticas públicas. Cabe ressaltar que, em geral, as 

análises são feitas com matrizes de oferta nacional a preço básico25. A descrição das 

bases conceituais da análise insumo-produto se encontra no Anexo I. 

Na primeira seção descrevem-se os procedimentos de atualização e projeção de 

MIP, bem como as fontes de dados e as premissas utilizadas no presente estudo. Na 

seção seguinte, são apresentados os procedimentos de compatibilização entre os índices 

de preços e a MIP. Finalmente, na terceira seção é apresentada a metodologia utilizada 

para mensurar os efeitos diretos e indiretos dos preços dos derivados de petróleo sobre 

os índices de inflação nacionais. 

 

2.1. Atualização e Projeção de Matrizes Insumo-Produto 
 

No Brasil, a primeira MIP foi divulgada em 1970 e, até o final da década de 1980, 

foi construída com periodicidade quinquenal. A partir de 1987, o levantamento de dados 

ficou sob a responsabilidade do IBGE utilizando o sistema de Contas Nacionais e sua 

elaboração passou a ser anual. A divulgação da MIP Brasil apresenta uma defasagem 

de, no mínimo, três anos, o que decorre do tempo necessário para a coleta, revisão e 

publicação da versão final das Contas Nacionais. As Contas Nacionais são 

disponibilizadas no ano seguinte a sua coleta (𝑡 + 1), em uma versão preliminar, para 

que, no ano seguinte (𝑡 + 2), seja apresentada uma primeira revisão e, finalmente, ao 

final do terceiro ano (𝑡 + 3), serem divulgadas em sua versão definitiva (GUILHOTO e 

SESSO FILHO, 2005). As MIP mais recentes disponibilizadas são referentes aos anos 

2000 e 2005, de modo que para se obter matrizes de períodos para os quais não existem 

as matrizes originais torna-se necessário elaborá-las com dados provenientes das Contas 

Nacionais. 

                                                 
25 Oferta nacional entende-se por produção doméstica, sem incluir importações. Já preço básico é o preço 

de mercado (pago pelo consumidor) deduzido de impostos indiretos líquidos, margens de comércio e 

margens de transporte. 
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De acordo com MILLER e BLAIR (1985), uma das maiores preocupações 

daqueles que usam modelos de insumo-produto é que os coeficientes técnicos de que 

dispõem para a economia que se está estudando, geralmente reflitam os dados mais 

atualizados. Isso se deve ao fato de que, com o decorrer do tempo, é natural esperar 

mudanças nos coeficientes técnicos devido a vários motivos, tais como: i) novas 

técnicas que aumentem a eficiência produtiva; ii) economias de escala via possível 

aumento de demanda, invenção de novos produtos; iii) mudança nos preços relativos 

culminando na substituição de insumos no processo produtivo; iv) mudança na 

composição do produto por origem nacional ou importada dos insumos; etc. Nesse 

sentido, um dos métodos mais difundidos na literatura, que visa atualizar e projetar 

matrizes insumo-produto, é o método RAS, também conhecido como método 

biproporcional. A descrição desta metodologia consta do Anexo II. 

As MIP Brasil atualizadas pelo método RAS, para os anos de 2006 a 2009, foram 

obtidas através do Núcleo de Economia Regional e Urbana (NEREUS) da Universidade 

de São Paulo (USP), o qual tem como linha de pesquisa modelos de insumo-produto, 

seguindo a metodologia de GULHOTO e SESSO FILHO (2005). Para os anos restantes 

do horizonte de análise, 2010 a 2013, não foi possível contar com MIP Brasil 

atualizadas, tendo em vista que, em 2011, o IBGE suspendeu a divulgação das Contas 

Nacionais anuais dentro de um projeto de readequação da metodologia de cálculo do 

PIB nacional e, por isso, os resultados das Contas Nacionais de 2010 a 2013 não foram 

divulgados. Desse modo, optou-se por utilizar as MIP Brasil projetadas pelo método 

RAS de 2008 para os anos 2010, 2011, 2012 e 2013, oriundas de RATHMANN (2012). 

De acordo com RATHMANN (2012), para projetar a evolução da MIP foram 

consideradas taxas de crescimento econômico baseadas no Plano Nacional de Energia 

do Brasil – PNE 2030 (EPE, 2007), o qual estabelece quatro cenários de evolução de 

oferta e demanda de energia no Brasil, incorporando premissas de crescimento 

econômico, crescimento populacional, evolução das demandas, penetração de 

tecnologias, dentre outros fatores para o período de 2005-203026. Por sua vez, estes 

cenários nacionais tiveram como pano de fundo todo um contexto internacional, 

considerando três alternativas: maior integração internacional (cenário de maior 

crescimento econômico), integração parcial e instabilidade geopolítica. Cabe ressaltar 

                                                 
26  Considera-se uma limitação do trabalho a utilização das matrizes atualizadas com base nas taxas de 

crescimento do PNE 2030, tendo em vista a defasagem temporal em relação à elaboração do presente 

estudo. Contudo, para o escopo deste trabalho, não foi possível atualizá-las. 
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que também se procurou representar a ciclicidade da economia, tendo em vista a crise 

econômica ocorrida a partir de 2008, incorporando seus efeitos sobre o Brasil, estes 

mais perceptíveis em 2009. Ainda de acordo com o autor, à exceção dos segmentos 

extrativo-mineral, químico e de refino de petróleo, para os quais se utilizaram taxas de 

crescimento vislumbradas por uma grande empresa atuante nestes setores (CORREIA, 

2010), a projeção das MIP baseou-se em taxas de crescimento do cenário B1 – 

“Surfando a marola”, do PNE 2030. 

Ainda que abrangente e adequada para esse estudo, deve-se reconhecer que a 

análise insumo-produto apresenta certas limitações. Em particular, dado seu caráter 

estático, duas premissas devem ser destacadas: i) os custos com insumo gasolina e óleo 

diesel são repassados integralmente a todas as atividades econômicas demandantes, e ii) 

a elasticidade preço-demanda é considerada unitária. Nesse sentido, dado que não houve 

qualquer mudança significativa, principalmente, na matriz de transportes nacional, a 

qual segue um padrão de consumo de derivados de petróleo, em grande medida 

explicado pela predominância do uso do modal rodoviário, tanto para transporte de 

passageiro quanto de carga, entende-se que não haverá inconsistência nos resultados 

obtidos para o horizonte de análise. 

 

2.2. Compatibilização entre Matriz Insumo-Produto e Índices de Inflação 
 

Nesse trabalho utilizou-se MIP com seu maior nível de agregação, qual seja de 56 

atividades econômicas e 110 produtos. Sua matriz de coeficientes técnicos, 

originalmente, trata-se de uma matriz quadrada 56 x 56, em que se agregam produtos, 

principalmente, nos segmentos da indústria extrativa e de transformação. A atividade 

econômica Refino de petróleo e coque contém os produtos Óleo diesel e Gasolina que 

serão analisados no presente estudo. Desse modo, o procedimento de inclusão de duas 

linhas e de duas colunas nas MIP, referentes aos derivados em questão, se deu pela 

participação de cada derivado no faturamento total anual do setor de refino de petróleo, 

conforme dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA) do IBGE, entre os anos de 2005 e 

201227. Na Figura 16, é possível visualizar a participação anual de cada derivado no 

setor. 

 

                                                 
27 Devido a ausência de dados da PIA 2013, para a MIP Brasil 2013 foi utilizada a média da participação 

de cada derivado no faturamento total do setor de refino de petróleo dos anos 2010, 2011 e 2012. 
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Figura 16. Evolução da participação do óleo diesel e da gasolina automotiva no faturamento do 

setor de refino de petróleo no período de 2005 a 2012.  

Fonte: elaboração própria com base em IBGE, 2005b, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012a. 

 

Assim, é possível intuir que os novos coeficientes técnicos, oriundos da inclusão 

do óleo diesel e da gasolina na matriz, tenham, em média, 42,9% e 21,3%, 

respectivamente, de participação sobre o coeficiente técnico original da atividade 

econômica Refino de petróleo e coque. Desse modo, garante-se a consistência da nova 

matriz de coeficientes técnicos, bem como a mantém quadrada, agora 58 x 58, a fim de 

que seja admissível a sua inversa. Isto é, desde que a matriz de coeficientes técnicos 

admita uma inversa, pode-se usá-la para exprimir a relação entre a demanda final e o 

valor da produção, de modo que cada coeficiente de interdependência, oriundo da 

matriz inversa de Leontief, indica os requerimentos diretos e indiretos do insumo do 

setor 𝑖 por unidade de demanda final em termos do produto bruto do setor 𝑗. Na 

verdade, os coeficientes de interdependência podem ser interpretados como uma proxy 

dos custos de cada atividade econômica 𝑗 referentes aos insumos necessários de cada 

setor 𝑖, os quais serão uteis para a estimação dos efeitos diretos e indiretos dos 

derivados sobre os índices de preços. 

Para se medir a influência direta e indireta do óleo diesel sobre a inflação é 

conveniente trabalhar com um índice de preços ao produtor. Portanto, optou-se pelo 

IPA-OG, tendo em vista ser o principal índice nacional sob a ótica do produtor e pela 

possibilidade de se estimar os impactos também sobre o IGP-M, dado que o IPA-OG 
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representa 60% do índice que reflete o comportamento geral dos preços da economia. 

No caso de medir a influência direta e indireta da gasolina automotiva sobre a inflação 

optou-se por utilizar o IPCA, dado que é considerado a melhor aproximação do custo de 

vida da população, sendo o principal índice nacional sob a ótica do consumidor e, 

assim, o índice oficial do governo para o estabelecimento de metas inflacionárias. 

A estrutura de ponderação dos índices de inflação também teve de ser adaptada, a 

partir de agregações e desagregações dos itens dos índices, de modo a haver uma maior 

compatibilização com a estrutura da MIP Brasil. Quanto ao IPCA, foi realizada a 

compatibilização a partir de estruturas de ponderação mensais entre os anos 2005 e 

2013, oriundas de IBGE (2014). Após o cálculo da estrutura de ponderação média anual 

foram feitas as seguintes adaptações: 

 A ponderação da classe de atividade Agricultura, silvicultura, exploração 

florestal é formada pelo somatório dos pesos dos itens: Cereais, leguminosas; 

Tubérculos, raízes e legumes; Hortaliças; Frutas. 

 A ponderação da classe de atividade Pecuária e pesca é formada pelo somatório 

dos pesos dos itens: Carnes; Pescados; Carnes e peixes industrializados; Aves e 

ovos. 

 A ponderação da classe de atividade Alimentos e Bebidas é formada pelo 

somatório dos pesos dos itens: Farinhas, féculas e massas; Açúcares e derivados; 

Leite e derivados; Panificados; Óleos e gorduras; Bebidas e infusões; Enlatados 

e conservas; Sal e condimentos; Alimentação fora do domicílio. 

 A ponderação da classe de atividade Produtos do fumo é formada pelo peso do 

item: Fumo. 

 A ponderação da classe de atividade Têxteis é formada pelo peso do item: 

Tecidos e armarinho. 

 A ponderação da classe de atividade Artigos do vestuário e acessórios é formada 

pelo somatório dos pesos dos itens: Roupas; Joias e bijuterias. 

 A ponderação da classe de atividade Artefatos de couro e calçados é formada 

pelo peso do item: Calçados e acessórios. 

 A ponderação da classe de atividade Celulose e produtos de papel é formada 

pelo item: Papelaria. 
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 A ponderação da classe de atividade Jornais, revistas, discos é formada pelo 

peso do item: Leitura (para o ano de 2005 até junho de 2006). Leitura; CD e 

DVD (de julho de 2006 a dezembro de 2013). 

 A ponderação da classe de atividade Gasolina automotiva é formada pelo peso 

do item: Gasolina. 

 A ponderação da classe de atividade Óleo diesel é formada pelo peso do item: 

Óleo diesel. 

 A ponderação da classe de atividade Álcool é formada pelo peso do item: 

Etanol. 

 A ponderação da classe de atividade Produtos farmacêuticos é formada pelo 

peso do item: Produtos farmacêuticos. 

 A ponderação da classe de atividade Perfumaria, higiene e limpeza é formada 

pelo somatório dos pesos dos itens: Artigos de limpeza; Cuidados pessoais (para 

o ano de 2005 até junho de 2006). Artigos de limpeza; Cuidados pessoais; 

Costureira; Manicure e pedicure; Barbeiro; Cabeleireiro; Depilação (de julho de 

2006 até dezembro de 2011). Artigos de limpeza; Cuidados pessoais; Costureira; 

Manicure; Cabeleireiro; Depilação (para os anos 2012 e 2013). 

 A ponderação da classe de atividade Tintas, vernizes, esmaltes e lacas é formada 

pelo peso do item: Tinta. 

 A ponderação da classe de atividade Cimento é formada pelo peso do item: 

Cimento (de julho de 2006 a dezembro de 2013). 

 A ponderação da classe de atividade Máquinas e equipamentos, inclusive 

manutenção e reparos é formada pelo peso do item: Consertos e manutenção. 

 A ponderação da classe de atividade Eletrodomésticos é formada pelo peso do 

item: Eletrodomésticos e equipamentos. 

 A ponderação da classe de atividade Máquinas para escritório e equipamentos de 

informática é formada pelo peso do item: TV, som e informática. 

 A ponderação da classe de atividade Automóveis, camionetas e utilitários é 

formada pelo somatório dos pesos dos itens: Automóvel novo; Emplacamento e 

licença; Seguro voluntário do veículo; Compra de automóvel usado; Pintura de 

veículo; Motocicleta; Camioneta (para o ano de 2005 a junho de 2006). De julho 

de 2006 a dezembro de 2013, a ponderação se dá pelo peso do item Veículo 
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próprio subtraído do peso dos itens: Óleo lubrificante; Acessórios e peças; Pneu; 

Conserto do automóvel. 

 A ponderação da classe de atividade Peças e acessórios para veículos 

automotores é formada pelo somatório dos pesos dos itens: Óleo lubrificante; 

Acessórios e peças; Pneu. 

 A ponderação da classe de atividade Outros equipamentos de transporte é 

formada pelo peso do item: Conserto de automóvel. 

 A ponderação da classe de atividade Móveis e produtos das indústrias diversas é 

formado pelo peso do item: Móveis e utensílios. 

 A ponderação da classe de atividade Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza 

urbana é formada pelo somatório dos pesos dos itens: Taxa de água e esgoto; 

Combustíveis e energia. 

 A ponderação da classe de atividade Construção é formada pelo somatório dos 

pesos dos itens: Ferragens; Material de eletricidade; Material de pintura; 

Material de vidro (para o ano de 2005 até junho de 2006). Ferragens; Material de 

eletricidade; Material de pintura; Azulejo e piso; Tijolo; Material hidráulico; 

Mão de obra; Areia (de julho de 2006 até dezembro de 2013). 

 A ponderação da classe de atividade Comércio é formada pelo peso do item 

Recreação, fumo e fotografia subtraído dos pesos dos itens Fumo e CD e DVD. 

 A ponderação da classe de atividade Transporte, armazenagem e correio é 

formada pelo peso do item: Transporte público. 

 A ponderação da classe de atividade Serviços de informação é formada pelo 

peso do item: Comunicação. 

 A ponderação da classe de atividade Serviços imobiliários e aluguel é formada 

pelo peso do item: Aluguel e taxas. 

 A ponderação da classe de atividade Serviços de alojamento e alimentação é 

formada pelo peso do item: Empregado doméstico. 

 A ponderação da classe de atividade Educação mercantil é formada por 20%28 

do peso do item Educação subtraído dos pesos dos itens Leitura e Papelaria. 

                                                 
28 O índice de ponderação do IPCA referente à Educação foi dividido em 20% para Educação mercantil e 

80% para Educação pública, considerando o valor médio de pessoas matriculadas em institutos privados 

(mercantil) e em institutos de nível Federal, Estadual e Municipal (pública), conforme dados do INEP 

(2009).  
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 A ponderação da classe de atividade Saúde mercantil é formada por 30%29 do 

peso do item Serviços de saúde (para o ano de 2005 até junho de 2006). De julho 

de 2006 até dezembro de 2013, a ponderação se dá por 30% do peso do item 

Saúde subtraído dos pesos dos itens Produtos farmacêuticos e Cuidados 

pessoais. 

 A ponderação da classe de atividade Educação pública é formada por 80% do 

peso do item Educação subtraído dos pesos dos itens Leitura e Papelaria. 

 A ponderação da classe de atividade Saúde pública é formada por 70% do peso 

do item Serviços de saúde (para o ano de 2005 até junho de 2006). De julho de 

2006 até dezembro de 2013, a ponderação se dá por 70% do peso do item Saúde 

subtraído dos pesos dos itens Produtos farmacêuticos e Cuidados pessoais. 

As seguintes classes de atividade não apresentaram ponderação correspondente ao 

índice de preço: Petróleo e gás natural; Minério de ferro; Outros da indústria extrativa; 

Refino de petróleo e coque; Produtos químicos; Fabricação de resina e elastômeros; 

Defensivos agrícolas; Produtos e preparados químicos diversos; Artigos de borracha e 

plástico; Outros produtos de minerais não-metálicos; Fabricação de aço e derivados; 

Metalurgia de metais não-ferrosos; Produtos de metal - exclusive máquinas e 

equipamentos; Máquinas, aparelhos e materiais elétricos; Material eletrônico e 

equipamentos de comunicações; Aparelhos/instrumentos médico-hospitalar, medida e 

óptico; Caminhões e ônibus; Intermediação financeira e seguros; Serviços de 

manutenção e reparação; Serviços prestados às empresas; Outros serviços; 

Administração pública e seguridade social. 

Diferentemente do procedimento adotado para o IPCA, não foi possível contar 

com as estruturas de ponderação mensais do IPA-OG para o período de análise. Assim, 

foram utilizados dados encontrados em três notas técnicas disponibilizadas no Portal do 

Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2014), as quais se 

referem à atualização das ponderações do índice de preço e ajustes de metodologia 

referentes aos anos 2009, 2010 e 2012. A partir desses dados foi realizada uma 

realocação entre os anos do período de análise, de modo a representar, novamente, a 

ciclicidade da economia, tendo em vista a crise econômica ocorrida a partir de 2008: 

                                                 
29 O índice de ponderação do IPCA referente à Saúde foi dividido em 30% Saúde mercantil e 70% Saúde 

pública, considerando o valor médio de pessoas beneficiárias de plano de saúde privados (mercantil) e 

beneficiárias do SUS (pública), conforme dados da ANS (2014). 



45 

 

i)  para as MIP Brasil 2005 e 2006 foi utilizada a estrutura de ponderação 

referente a março de 2009 cujos pesos tem como base os valores médios 

dos resultados da PAM, PPM e PIA do período de 2004-2006; 

ii) para as MIP Brasil 2007, 2010, 2011, 2012 e 2013 foi utilizada a 

estrutura de ponderação referente a abril de 2010 cujos pesos tem como 

base os valores médios dos resultados da PAM, PPM e PIA do período 

de 2005-2007; 

iii) já para as MIP Brasil 2008 e 2009 foi utilizada a estrutura de ponderação 

referente a novembro de 2012 cujos pesos tem como base os valores 

médios dos resultados da PAM, PPM e PIA do período 2008-2009.  

Dada a realocação das estruturas de ponderação foi necessário realizar a 

compatibilização conforme as seguintes adaptações: 

 A ponderação da classe de atividade Agricultura, silvicultura, exploração 

florestal é formada pelo peso do item Produtos agropecuários subtraído do peso 

do item Pecuária. 

 A ponderação da classe de atividade Pecuária e pesca é formada pelo peso do 

item Pecuária. 

 A ponderação da classe de atividade Minério de ferro é formada pelo peso do 

item Minério de ferro. 

 A ponderação da classe de atividade Outros da indústria extrativa é formada pelo 

peso do item Indústria extrativa subtraído do peso do item Minério de ferro. 

 A ponderação da classe de atividade Alimentos e Bebidas é formada pelo peso 

do item Produtos alimentícios e bebidas. 

 A ponderação da classe de atividade Produtos do fumo é formada pelo peso do 

item Produtos do fumo. 

 A ponderação da classe de atividade Têxteis é formada pelo peso do item 

Produtos têxteis. 

 A ponderação da classe de atividade Artigos do vestuário e acessórios é formada 

pelo peso do item Artigos do vestuário. 

 A ponderação da classe de atividade Artefatos de couro e calçados é formada 

pelo peso do item Couros e calçados. 

 A ponderação da classe de atividade Produtos de madeira – exclusive móveis é 

formada pelo peso do item Produtos de madeira. 
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 A ponderação da classe de atividade Celulose e produtos de papel é formada 

pelo peso do item Celulose, papel e produtos de papel. 

 A ponderação da classe de atividade Refino de petróleo e coque é formada pelo 

peso do item Produtos derivados do petróleo subtraído os pesos dos itens Óleo 

diesel e Gasolina automotiva. 

 A ponderação da classe de atividade Gasolina automotiva é formada pelo peso 

do item Gasolina automotiva. 

 A ponderação da classe de atividade Óleo diesel é formada pelo peso o item 

Óleo diesel. 

 A ponderação da classe de atividade Álcool é formada pelo peso do item Álcool. 

 A ponderação da classe de atividade Produtos químicos é formada pelo peso do 

item Produtos químicos subtraído os pesos dos itens Resinas e elastômeros; 

Produtos farmacêuticos; Defensivos agrícolas; Sabões, detergentes, produtos de 

limpeza e artigos de perfumaria; Tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos 

afins; Produtos e preparados químicos diversos. 

 A ponderação da classe de atividade Fabricação de resina e elastômeros é 

formada pelo peso do item Resinas e elastômeros. 

 A ponderação da classe de atividade Produtos farmacêuticos é formada pelo 

peso do item Produtos farmacêuticos. 

 A ponderação da classe de atividade Defensivos químicos é formada pelo peso 

do item Defensivos agrícolas. 

 A ponderação da classe de atividade Perfumaria, higiene e limpeza é formada 

pelo peso do item Sabões, detergentes, produtos de limpeza e artigos de 

perfumaria. 

 A ponderação da classe de atividade Tintas, vernizes, esmaltes e lacas é formada 

pelo peso do item Tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins. 

 A ponderação da classe de atividade Produtos e preparados químicos diversos é 

formada pelo peso do item Produtos e preparados químicos diversos. 

 A ponderação da classe de atividade Artigos de borracha e plástico é formada 

pelo peso do item Artigos de borracha e material plástico. 

 A ponderação da classe de atividade Cimento é formada pelo peso do item 

Cimento. 
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 A ponderação da classe de atividade Outros produtos de minerais não-metálicos 

é formada pelo peso do item Produtos de minerais não-metálicos subtraído do 

peso do item Cimento. 

 A ponderação da classe de atividade Fabricação de aço e derivados é formada 

pelo somatório dos pesos dos itens: Produtos siderúrgicos; Tubos de ferro e aço. 

 A ponderação da classe de atividade Metalurgia de metais não-ferrosos é 

formada pelo peso do item Produtos da metalurgia dos não-ferrosos. 

 A ponderação da classe de atividade Produtos de metal - exclusive máquinas e 

equipamentos é formada pelo peso do item Produtos de metal. 

 A ponderação da classe de atividade Máquinas e equipamentos, inclusive 

manutenção e reparos é formada pelo peso do item Máquinas e equipamentos 

subtraído do peso do item Eletrodomésticos. 

 A ponderação da classe de atividade Eletrodomésticos é formada pelo peso do 

item Eletrodoméstico. 

 A ponderação da classe de atividade Máquinas para escritório e equipamentos de 

informática é formada pelo peso do item Equipamentos de informática. 

 A ponderação da classe de atividade Máquinas, aparelhos e materiais elétricos é 

formada pelo peso do item Máquinas, aparelhos e materiais elétricos. 

 A ponderação da classe de atividade Material eletrônico e equipamentos de 

comunicações é formada pelo peso do item Material eletrônico, aparelhos e 

equipamentos de comunicação. 

 A ponderação da classe de atividade Automóveis, camionetas e utilitários é 

formada pelo peso do item Automóveis, camionetas e utilitários. 

 A ponderação da classe de atividade Caminhões e ônibus é formada pelo peso 

do item Caminhões e ônibus. 

 A ponderação da classe de atividade Peças e acessórios para veículos 

automotores é formada pelo peso do item Peças e acessórios para veículos 

automotores. 

 A ponderação da classe de atividade Outros equipamentos de transporte é 

formada pelo peso do item Outros equipamentos de transporte. 

 A ponderação da classe de atividade Móveis e produtos das indústrias diversas é 

formada pelo peso do item Móveis e artigos do mobiliário. 



48 

 

As seguintes classes de atividade não apresentaram ponderação correspondente ao 

índice de preço: Petróleo e gás natural; Jornais, revistas, discos; Aparelhos/instrumentos 

médico-hospitalar, medida e óptico; Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana; 

Construção; Comércio; Transporte, armazenagem e correio; Serviços de informação; 

Intermediação financeira e seguros; Serviços imobiliários e aluguel; Serviços de 

manutenção e reparação; Serviços de alojamento e alimentação; Serviços prestados às 

empresas; Educação mercantil; Saúde mercantil; Outros serviços; Educação pública; 

Saúde pública; Administração pública e seguridade social. Para visualização das 

estruturas de ponderação adaptadas, tanto referente ao IPCA quanto ao IPA-OG, deve-

se consultar o Anexo III. 

 

2.4. Efeitos Diretos e Indiretos sobre os Índices de Inflação 
 

Identificam-se três fatores que formam o efeito total dos derivados sobre os 

índices de preços: a) o efeito direto, o qual depende fundamentalmente do peso do 

derivado de petróleo na estrutura de ponderação do índice; b) o efeito indireto, o qual 

representa a transmissão do derivado de petróleo sobre as demais atividades econômicas 

e, por sua vez, depende fundamentalmente do custo de cada atividade econômica com 

os insumos óleo diesel e gasolina; e c) o efeito indireto sobre o frete, considerando os 

impactos da movimentação de cargas e passageiros realizados pelas atividades 

econômicas. 

O cálculo do efeito direto se dá pela multiplicação de um impacto exógeno, em 

termos percentuais, sobre a ponderação do derivado na estrutura do índice. 

 

𝑬𝑫𝒊
𝝅 = 𝑰% ∙ 𝑷𝒊

𝝅 (1) 
 

onde, 𝐸𝐷𝑖
𝜋 é o efeito direto do derivado 𝑖 sobre o índice 𝜋; 𝐼% é o impacto exógeno, em termos 

percentuais; 𝑃𝑖
𝜋 é o peso do derivado 𝑖, conforme a estrutura de ponderação do índice 𝜋, onde 𝑖  

representa óleo diesel ou gasolina e 𝜋 o índice IPCA ou IPA-OG. 

 

A medida do efeito indireto total é dada por dois fatores: i) o efeito indireto do 

derivado sobre cada atividade econômica, representado por: 
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𝑬𝑰𝒊,𝒋
𝝅 = 𝑰% ∙ 𝒍𝒊,𝒋 ∙ 𝑷𝒋

𝝅 (2) 

 

onde, 𝐸𝐼𝑖,𝑗
𝜋  é o efeito indireto do derivado 𝑖 sobre a j-ésima atividade econômica do índice 𝜋; 𝐼% é o 

impacto exógeno, em termos percentuais; 𝑙𝑖,𝑗 trata-se dos coeficientes de interdependência do derivado 𝑖 

referentes a cada j-ésima atividade econômica; 𝑃𝑗
𝜋 é a ponderação da j-ésima atividade econômica no 

índice 𝜋. 

 

O efeito indireto do derivado sobre o frete, e como este impacta as demais atividades 

econômicas, representado por: 

 

𝑬𝑰𝑭𝒊,𝒋
𝝅 = 𝑰% ∙ 𝒍𝒊,𝒇𝒓𝒆𝒕𝒆 ∙ 𝒍𝒇𝒓𝒆𝒕𝒆,𝒋 ∙ 𝑷𝒋

𝝅 (3) 

 

onde, 𝐸𝐼𝐹𝑖,𝑗
𝜋  é o efeito indireto do derivado 𝑖 sobre a atividade econômica Transporte, armazenagem e 

correio para cada 𝑗-ésima atividade econômica no índice 𝜋; 𝐼% é o impacto exógeno, em termos 

percentuais; 𝑙𝑖,𝑓𝑟𝑒𝑡𝑒 é o coeficiente de interdependência do derivado 𝑖 referente à Transporte, 

armazenagem e correio; 𝑙𝑓𝑟𝑒𝑡𝑒,𝑗 é o coeficiente de interdependência de Transporte, armazenagem e 

correio referente a cada 𝑗-ésima atividade econômica; e 𝑃𝑗
𝜋 é a ponderação da 𝑗-ésima atividade 

econômica no índice 𝜋. 

 

Cabe ressaltar que cada coeficiente de interdependência indica os requerimentos 

diretos e indiretos do insumo do setor, por unidade de demanda final em termos do 

produto bruto do setor, isto é, os coeficientes de interdependência podem ser 

interpretados como uma proxy dos custos referente aos insumos (óleo diesel ou 

gasolina) necessários a cada atividade econômica. 

Assim sendo, o efeito total de cada derivado sobre o índice de preços é dado pelo 

somatório do efeito direto, do efeito indireto sobre todas as atividades e do efeito 

indireto sobre o frete, como pode ser analisado na equação abaixo30: 

 

𝑬𝑻𝒊
𝝅 = 𝑬𝑫𝒊

𝝅 + ∑ 𝑬𝑰𝒊,𝒋
𝝅 + ∑ 𝑬𝑰𝑭𝒊,𝒋

𝝅   (4) 

 

Por fim, cabe destacar que utilizando um impacto exógeno de aumento de 1% no 

preço dos derivados, define-se o Coeficiente de Sensibilidade para cada um dos fatores 

                                                 
30 São contabilizados os efeitos sobre 57 atividades econômicas/produtos e, portanto, não se contabiliza o 

efeito do derivado-insumo sobre o derivado-produto. 
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que formam o efeito total. O Coeficiente de Sensibilidade trata-se da elasticidade-preço 

do derivado sobre o índice de inflação, isto é, o quanto aumenta o índice de inflação 

quando o preço do derivado aumenta em 1%, ceteris paribus. 
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Capítulo 3: Resultados 
 

É avaliada, ao longo deste capítulo, a influência que o comportamento dos preços 

dos derivados de petróleo, quais sejam óleo diesel e gasolina automotiva, apresenta 

sobre os índices de inflação IPA-OG, IGP-M e IPCA. A partir dos procedimentos 

metodológicos descritos na seção anterior foi possível obter os resultados da influência 

do óleo diesel e da gasolina automotiva sobre a inflação brasileira no período de 2005 a 

2013. Foram analisados os efeitos diretos, indiretos e totais de cada derivado sobre cada 

índice de preço, com base no conceito do Coeficiente de Sensibilidade, bem como o 

impacto de diferentes possíveis reajustes de preço para o período de análise. 

 

3.1. Evolução das Ponderações dos Índices de Inflação 

3.1.1. IPA-OG 

 

As estruturas de ponderação do IPA-OG utilizadas no presente estudo apresentam 

uma evolução consonante às transformações na estrutura da economia nacional. 

Conforme FGV (2008), tem-se que a estrutura de ponderação referente a março de 2009 

apresentou maior sensibilidade às oscilações do preço do petróleo enquanto que as 

commodities agrícolas tiveram menor influência. O setor agrícola perdeu peso em 

relação à estrutura anterior saindo de 27,89% para 24,72% e, em contrapartida, a 

indústria da transformação ganhou peso, de 69,28% para 71,99% (FGV, 2008). Tal 

quadro se manteve na seguinte atualização, estrutura referente a abril de 2010, em que 

produtos agropecuários apresentaram pequena queda na participação para 24,17% e a 

indústria da transformação uma elevação para 72,59% (FGV, 2010). Quanto à estrutura 

de ponderação referente a novembro de 2012, o quadro se inverte com o preço do 

petróleo não influenciando tanto como nos períodos anteriores e os produtos 

agropecuários ganhando força no índice. Observa-se que os produtos agropecuários 

aumentam de 24,17% para 25,28% em participação, enquanto que a indústria da 

transformação retrai sua participação de 72,59% para 69,96% (FGV, 2012a). 

Conforme a alocação e adaptação das estruturas de ponderação disponíveis, 

descrita no capítulo anterior, tem-se que as classes de atividade de maior 

representatividade no IPA-OG são agricultura, silvicultura, exploração florestal, 

seguida de alimentos e bebidas e de pecuária e pesca. O óleo diesel está entre as dez 
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maiores ponderações, representando a sétima maior representatividade nos anos de 2005 

e 2006 e a oitava maior nos demais anos da análise. Na Figura 17, pode-se observar a 

evolução do peso do óleo diesel no IPA-OG no período de 2005 a 2013. Ressalta-se o 

período adverso da economia brasileira e internacional (final de 2008 e 2009), em que 

se verifica uma redução da representatividade do derivado, em grande medida, 

justificada pela retração da indústria da transformação, onde estão inseridos os 

segmentos de transportes. 

 

 

Figura 17. Evolução da ponderação do óleo diesel no IPA-OG no período de 2005-2013. 

Fonte: elaboração própria, com base em FGV, 2008, 2010, 2012a. 

 

3.1.2. IPCA 

 

Da mesma forma que as pesquisas industriais, as pesquisas de orçamento familiar 

(POF) devem ser atualizadas periodicamente, pois, à medida que se avança no tempo, os 

hábitos de consumo das famílias se modificam, novas necessidades vão sendo criadas, 

acompanhando o avanço da tecnologia e as mudanças nos preços relativos. Novos 

produtos surgem e ganham importância (por exemplo, celulares, serviços de internet, 

etc.), enquanto outros caem em desuso (videocassetes, por exemplo). O IBGE realizou 

pesquisas para atualização dos índices de preços em 1974-1975; 2002-2003 e 2008-

2009, as quais atualizaram o IPCA em 1980, 2006 e em 2012. A cada atualização dos 

pesos dos componentes do IPCA em função de nova POF, também se atualizam os 

pesos de cada região metropolitana que compõem o índice, usando o rendimento 

familiar medido pela POF em cada uma das regiões pesquisadas. Assim, a partir da 
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análise dos grupos da estrutura de classificação de bens do IPCA, na Figura 18, temos o 

seguinte comportamento no período de análise: 

 

 

Figura 18. Evolução anual da ponderação dos grupos da estrutura de classificação de bens do IPCA 

no período de 2005-2013. 

Fonte: IBGE, 2014. 

 

Primeiramente, ressalta-se que no período de análise ocorreram duas atualizações 

da estrutura de ponderação do IPCA, uma em 2006 e a outra em 2012. Alimentação e 

bebidas é o grupo que lidera a composição do índice em todos os anos, exceto em 2006, 

quando alcançou a participação mais baixa do período de 20,90%. É um grupo 

representativo, pois o efeito indireto dos preços do derivado sobre a inflação é 

significativo. A partir de 2007, sua participação cresce em 17% até chegar em 2013 

representando 24,50% do IPCA (IBGE, 2014). Em contrapartida, o grupo Transportes, 

segundo maior do índice, apresentou tendência de queda na participação. Em 2006, 

alcançou o posto de maior representatividade do índice com 21,75%, porém nos anos 

seguintes decresceu 8,9% chegando em 2011 ao seu menor patamar de 18,8%. No ano 

de 2012, apresentou leve alta chegando a 20,02% do índice, mas sua participação voltou 

a cair em 2013 representando 19,19% do IPCA. Um dos principais itens pertencentes ao 

grupo transportes é a gasolina que apresentou o seguinte comportamento no período, 

conforme a Figura 19: 
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Figura 19. Evolução média anual da ponderação da gasolina no IPCA no período de 2005-2013. 

Fonte: elaboração própria, com base em IBGE, 2014. 

 

Pode-se observar que o peso da gasolina no IPCA apresenta uma trajetória 

decrescente, o que mostra que os gastos com gasolina no orçamento familiar têm 

perdido participação em relação aos demais itens. Em parte, isso pode ser justificado 

pela penetração dos veículos flex-fuel e um crescimento do consumo de etanol, bem 

como pelo próprio comportamento dos preços do derivado no período de análise. O 

IPCA emprega em sua fórmula de cálculo o Índice de Laspeyres, em que se atualizam 

as ponderações aplicando-se a variação acumulada de preços de um período para o 

outro, para cada um dos itens. Assim, temos que o preço da gasolina para consumo final 

não apresenta grandes oscilações entre 2006 e 2010, mas a partir de 2011 passa a ter um 

comportamento ascendente, conforme pode ser visualizado na Figura 20, o que 

pressiona a restrição orçamentária das famílias, reduzindo as suas despesas com o 

combustível em detrimento aos demais bens e serviços que compõem a cesta média de 

consumo. 
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Figura 20. Evolução dos preços de gasolina para consumo final no período de 2005-2013. 

Fonte: Elaboração própria com base em ANP, 2014b. 

 

Por fim, vale ressaltar que a evolução da ponderação da gasolina, conforme a 

atualização da POF, influenciou de maneira significativa a participação dos preços 

monitorados (ou administrados) no IPCA, os quais saíram de 29,57% a partir da POF 

2002-2003 e caíram para 25,08% na POF 2008-2009, conforme pode ser analisado na 

Tabela 2: 

 

Tabela 2. Classificações do IPCA: novos pesos. 

  
% 

 
POF 2002-2003 POF 2008-2009 

IPCA 100 100 
Livres 70,44 74,92 

Serviços 23,43 31,32 
Bens 47,00 43,60 
Duráveis 9,41 12,93 
Semiduráveis 9,09 8,32 

Não duráveis 28,50 22,35 
Monitorados 29,57 25,08 

Livres 70,44 74,92 
Comercializáveis 33,84 37,25 
Não comercializáveis 36,59 37,67 
Serviços 23,43 31,32 

Monitorados 29,57 25,08 

Fonte: elaboração própria com base em BCB, 2011b. 
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3.2. Influência do Óleo Diesel sobre o IPA-OG e sobre o IGP-M 

3.2.1. Efeito Direto 

 

O efeito direto é dependente do peso do óleo diesel na estrutura de ponderação do 

IPA-OG. Conforme o capítulo anterior, foi realizada uma alocação de três estruturas de 

ponderação para os anos de análise, de modo que possíveis reajustes de preços para os 

anos que apresentam a mesma estrutura apresentarão os mesmos valores de efeito 

direto. Assim, supondo-se que se anuncie um aumento do preço de venda de óleo diesel 

nas refinarias e que o preço do óleo diesel para o consumidor final aumente em 1%, 

teríamos os seguintes resultados ilustrados na Figura 21: 

  

 

Figura 21. Efeito direto: coeficientes de sensibilidade anuais referentes ao IPA-OG e ao IGP-M 

para o período de 2005-2013.  

Fonte: elaboração própria. 

 

Pode-se perceber que o comportamento no período segue a tendência da evolução 

da ponderação do óleo diesel no índice de preços. Nos anos em que se considerou que a 

economia brasileira ainda não tinha influência da crise econômica, isto é, 2005, 2006 e 

2007, teríamos um aumento de 0,032 pontos percentuais no IPA-OG, o que significaria 

um aumento de 0,020 p.p. no IGP-M, e uma ligeira queda em 2007 com um aumento de 

0,031 p.p. no IPA-OG e 0,019 p.p. no IGP-M. Nos anos de 2008, ano da crise 

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

IP
A

-O
G

IG
P

-M

IP
A

-O
G

IG
P

-M

IP
A

-O
G

IG
P

-M

IP
A

-O
G

IG
P

-M

IP
A

-O
G

IG
P

-M

IP
A

-O
G

IG
P

-M

IP
A

-O
G

IG
P

-M

IP
A

-O
G

IG
P

-M

IP
A

-O
G

IG
P

-M

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

A
cr

és
ci

m
o

 n
o

 ín
d

ic
e 

d
e 

p
re

ço
 (

em
 p

p
)



57 

 

internacional, e 2009, ano em que houve uma maior percepção na economia brasileira, 

já se poderia perceber um impacto menor do óleo diesel sobre o IPA-OG (0,029 p.p.) e 

IGP-M (0,017 p.p.), tendo em vista a forte redução do peso do derivado na estrutura de 

ponderação do índice de preços. Para os anos seguintes à crise internacional, observar-

se-ia um aumento de 0,031 p.p. no IPA-OG e, consequentemente, 0,019 p.p. no IGP-M. 

Na Figura 22, pode-se visualizar como se comportaria o efeito direto do óleo 

diesel sobre o IGP-M a partir de diferentes possibilidades de reajuste de seu preço e 

para cada um dos anos da análise. Tomando como exemplo um aumento de 15% no 

preço do óleo diesel, teríamos um aumento direto de 0,29 p.p. no IGP-M nos dois anos 

iniciais, seguido de um aumento de 0,28 p.p. em 2007. Nos anos de 2008 e 2009, o 

impacto do aumento de preço é inferior com aumentos de 0,26 p.p. para ambos. De 

2010 a 2013, ter-se-iam impactos maiores com aumentos de 0,28 p.p. no IGP-M. 

 

 

Figura 22. Influência direta anual do óleo diesel sobre o IGP-M entre 2005-2013. 

Fonte: elaboração própria. 

 

3.2.2. Efeito Indireto 

 

Diferentemente do efeito direto, o efeito indireto depende da ponderação relativa a 

todas as atividades econômicas no índice de preços e dos custos de cada atividade 

econômica referente ao insumo óleo diesel. De certa forma, nessa seção, busca-se 

identificar o comportamento do insumo óleo diesel a partir do desempenho da economia 
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brasileira em cada ano, e como isso interfere no índice de inflação. Cabe ressaltar, a 

importância do setor de transporte, principalmente, de carga, responsável pela maior 

demanda desse insumo, bem como os setores agropecuário e industrial. Assim, na 

Figura 23, é possível observar o efeito indireto do óleo diesel sobre os índices de 

inflação, considerando as especificidades de cada ano: 

 

 

Figura 23. Efeito indireto: coeficientes de sensibilidade anuais do óleo diesel sobre o IPA-OG e IGP-

M para o período de 2005-2013. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Os coeficientes de sensibilidade mostram uma tendência decrescente quanto ao 

uso do óleo diesel pelas atividades econômicas nacionais no período analisado, haja 

vista o efeito indireto do óleo diesel sobre o índice de inflação diminuir no decorrer dos 

anos. Pode-se observar que nos anos de 2005 e de 2006, nos quais a economia nacional 

apresentava um desempenho estável, o aumento seria de 0,027 p.p. e 0,026 p.p., 

respectivamente, no IPA-OG, o que representaria um efeito indireto de 0,016 p.p. no 

IGP-M para ambos. A partir de 2007, é possível verificar que o efeito transmissão passa 

a decrescer, sem retomar os patamares dos anos iniciais da análise. Em 2007, teríamos 

um aumento no IPA-OG de 0,025 p.p., em 2008 de 0,023 p.p. e em 2009 0,22 p.p. Em 

2010, os efeitos ensaiaram uma retomada de crescimento com 0,023 p.p., mas já em 

2011, com o recrudescimento da crise internacional, voltaram a cair, chegando ao 

menor patamar do período, com um aumento de apenas 0,020 p.p. no IPA-OG. Em 
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2012 e 2013, tem-se um pequeno crescimento, mas ainda longe de alcançar o patamar 

de 2010, ambos com um acréscimo de 0,021 p.p no IPA-OG e 0,013 p.p. no IGP-M. 

O comportamento do efeito indireto do óleo diesel sobre o IGP-M, a partir de 

diferentes possibilidades de reajuste do seu preço, pode ser analisado na Figura 24. 

Novamente tomando como exemplo um aumento de 15% no preço do óleo diesel, ter-

se-ia um aumento indireto de 0,24 p.p. no IGP-M nos dois anos iniciais, seguido de um 

aumento de 0,22 p.p. em 2007. Nos anos de 2008 e 2009, o impacto do aumento de 

preço é inferior com aumentos de 0,21 p.p. e 0,20 p.p., respectivamente. De 2010 a 

2013, se observa uma tendência de menor impacto indireto com aumentos de 0,20 p.p. 

em 2010, 0,18 p.p. em 2011 e 0,19 p.p. em 2012 e 2013. A diferença do impacto 

indireto do aumento de preço do derivado no ano de 2005 para o ano de 2013 chega a -

20%, sendo que para o ano de menor efeito indireto (2011) a diferença foi de -25,2%. 

 

 

Figura 24. Influência indireta anual do óleo diesel sobre o IGP-M entre 2005-2013. 

Fonte: elaboração própria. 

 

3.2.3. Efeito Total 

 

O efeito total se dá pelo somatório do efeito direto e do efeito indireto. Nessa 

seção, busca-se apresentar a real influência do óleo diesel sobre os índices de preços, 

considerando seu efeito transmissão por todas as atividades econômicas demandantes 
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do derivado como insumo. Assim sendo, foram obtidos os resultados que podem ser 

visualizados na Figura 25:  

 

 

Figura 25. Efeito total: coeficientes de sensibilidade anuais do óleo diesel sobre o IPA-OG e IGP-M 

para o período de 2005-2013. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Seguindo a análise pelos coeficientes de sensibilidade, temos que, em 2005 e em 

2006, o efeito total seria um aumento de 0,059 p.p. sobre o IPA-OG para ambos, o que 

significaria um aumento de 0,036 p.p. no IGP-M. A tendência decrescente observada 

nos efeitos indiretos teve grande influência no resultado total, de modo que o patamar 

do efeito total no ano pré-crise econômica (2007: 0,056 p.p.) jamais seria alcançado nos 

anos seguintes. Em 2009, teríamos o menor efeito total do período com um aumento de 

apenas 0,051 p.p. no IPA-OG e 0,030 p.p no IGP-M. Para os anos pós-crise econômica 

é possível verificar que em 2010 teríamos um aumento de 0,054 p.p. no IPA-OG, em 

2011 um aumento inferior de 0,052 p.p. e em 2012 e 2013 aumentos de 0,053 p.p. no 

IPA-OG.  

Os efeitos direto e indireto do óleo diesel sobre o IGP-M andam, praticamente, 

pari passu, conforme pode ser visualizado na Figura 26.  Ressalta-se o ano de 2008, em 

que o efeito transmissão representaria 45% do efeito total, bem como o ano de 2011 

cujo efeito indireto teria menor influência com 37,4% do efeito total. 
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Figura 26. Efeito total: composição dos coeficientes de sensibilidade anuais do óleo diesel sobre o 

IGP-M entre 2005-2013. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Por fim, o efeito total do óleo diesel sobre o IGP-M apresentaria os seguintes 

comportamentos ilustrados na Figura 27, para cada um dos reajustes de preços 

analisados. Seguindo a análise a partir de um aumento de 15% no preço do óleo diesel, 

teríamos, portanto, um aumento total de 0,53 p.p. no IGP-M nos dois anos iniciais, 

seguido de um aumento de 0,51 p.p. em 2007. Nos anos de 2008 e 2009, o impacto do 

aumento de preço é inferior com aumentos de 0,47 p.p. e 0,46 p.p., respectivamente. De 

2010 a 2013 seguiríamos na tendência de menor impacto indireto com um patamar 

maior de aumento em 2010 de 0,49 p.p., uma nova queda em 2011 com 0,46 p.p. em 

2011, seguido de pequenos aumentos de 0,47 p.p. e 0,48 p.p. em 2012 e em 2013, 

respectivamente. A diferença da influência total do reajuste de preço do óleo diesel de 

2005 para 2013 seria de -10,7%, sendo que para o ano de 2009 de -14,3%. 
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Figura 27. Influência total anual do óleo diesel sobre o IGP-M entre 2005-2013. 

Fonte: elaboração própria. 

 

3.3. Influência da Gasolina sobre o IPCA 

3.3.1. Efeito Direto 

 

Conforme descrito no capítulo anterior, no cálculo dos efeitos da gasolina sobre o 

IPCA foram utilizadas as ponderações médias anuais do índice. Nesse caso, o efeito 

direto reflete o comportamento do peso da gasolina nas estruturas de ponderação do 

período de análise. Assim, supondo-se que se anuncie um aumento do preço de venda 

de gasolina nas refinarias e que o preço da gasolina para o consumidor final aumente em 

1%, ter-se-iam os seguintes resultados ilustrados na Figura 28: 
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Figura 28. Efeito direto: coeficientes de sensibilidade anuais da gasolina sobre o IPCA entre 2005-

2013. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Pode-se perceber que o comportamento no período segue a tendência da evolução 

da ponderação da gasolina no índice de preços descrita na seção anterior. No ano de 

2005, o efeito direto seria de um aumento de 0,042 p.p. no IPCA, subindo para 0,046 

p.p. em 2006. A partir de 2007, o impacto direto da gasolina sobre o índice só diminui, 

saindo de 0,045 p.p. para chegar em 2013 com um aumento de apenas 0,039 p.p. De 

2007 a 2010, o impacto direto do derivado se reduz em 11%, resultado da menor 

demanda durante a crise econômica. Nos anos de 2008 e 2009, se teria um aumento de 

0,043 p.p. e 0,041 p.p., respectivamente. Ressalta-se que para os anos pós-crise 

econômica, 2010, 2011 e 2012, o efeito direto se manteve estável com um aumento de 

0,040 p.p. no IPCA. 

Na Figura 29, pode-se visualizar o comportamento do efeito direto da gasolina 

sobre o IPCA, medido a partir de diferentes possibilidades de reajuste de seu preço e 

para cada um dos anos da análise. Tomando como exemplo um aumento de 15% no 

preço da gasolina, se teria um aumento direto de 0,69 p.p. em 2006, ano de maior 

impacto. Em 2008, o aumento seria de 0,64 p.p. no IPCA, valor equivalente ao ano de 

2005. Em 2010, 2011 e 2012, o impacto direto do aumento de preços seria igual a 0,60 

p.p. para todos os anos. O ano de 2013 apresentaria o menor aumento direto do período 

de análise com 0,58 p.p. no IPCA. 
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Figura 29. Influência direta anual da gasolina sobre o IPCA entre 2005-2013. 

Fonte: elaboração própria. 

 

3.3.2. Efeito Indireto 
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como isso afeta o índice de inflação. Diferentemente do efeito direto, o efeito indireto 

depende da ponderação relativa a todas as atividades econômicas no índice de preços e 

dos custos de cada atividade econômica referente ao insumo gasolina. Assim, na Figura 

30, é possível observar o efeito indireto da gasolina sobre o IPCA, considerando as 

especificidades de cada ano: 
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Figura 30. Efeito indireto: coeficientes de sensibilidade anuais da gasolina sobre o IPCA entre 2005-

2013. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Os coeficientes de sensibilidade indiretos descrevem a influência do desempenho 

da economia nacional sobre no impacto de reajustes de preço da gasolina sobre o índice 

de inflação. Observa-se que nos períodos pré e pós-crise financeira internacional, a 

influência da gasolina sobre o IPCA se manteria num patamar de 0,011 p.p. de aumento. 

Nos anos de 2008 e 2009, observar-se-iam os menores impactos com 0,08 p.p. e 0,07 

p.p. de aumento no IPCA. Em 2007 e em 2010, seria observado um aumento indireto de 

0,010 p.p.  

O comportamento do efeito indireto da gasolina sobre o IPCA, a partir de 

diferentes possibilidades de reajuste do seu preço, pode ser analisado na Figura 31. A 

partir de um aumento de 15% no preço do óleo diesel, ter-se-ia um aumento indireto de 

0,16 p.p. no IPCA nos dois anos iniciais, seguido de um aumento de 0,14 p.p. em 2007. 

Nos anos de 2008 e 2009, o impacto do aumento de preço seria inferior com aumentos 

de 0,12 p.p. e 0,11 p.p., respectivamente. Entre 2010 a 2013, se observaria uma 

tendência leve crescimento do impacto indireto com aumentos de 0,16 p.p. A diferença 

do impacto indireto do aumento de preço do derivado no ano de 2005 para o ano de 

2013 chega a apenas -1,3%, porém para o ano de menor efeito indireto (2009) a 

diferença foi de -29,5%. 
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Figura 31. Influência indireta anual da gasolina sobre o IPCA entre 2005-2013. 

Fonte: elaboração própria. 

 

3.3.3. Efeito Total 

 

Nessa seção, busca-se apresentar a real influência da gasolina sobre o índice de 

preços, considerando seu efeito transmissão por todas as atividades econômicas 

demandantes do derivado como insumo. Assim sendo, foram obtidos os seguintes 

resultados ilustrados na Figura 32:  

 

 

Figura 32. Efeito total: coeficientes de sensibilidade anuais da gasolina sobre o IPCA entre 2005-

2013. 

Fonte: elaboração própria. 
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Seguindo a análise pelos coeficientes de sensibilidade, ter-se-ia o maior efeito 

total em 2006 com um aumento de 0,057 p.p. no IPCA, seguido de 2007 com 0,055 p.p. 

No ano de 2008, se observaria uma redução do impacto com 0,051 p.p. de aumento, 

chegando em 2009 com o menor patamar do período (0,048 p.p.). A retomada do 

crescimento da influência da gasolina no IPCA se dá em 2010 com 0,050 p.p. de 

aumento, porém sem alcançar o patamar de 2005 de 0,053 p.p. Tanto no ano de 2011 

quanto no de 2012 teríamos um aumento de 0,051 p.p. Contudo, a tendência decrescente 

observada nos efeitos diretos teve grande influência no resultado total dos anos finais da 

análise, de modo que o efeito total em 2013 caísse para 0,050 p.p. de aumento no IPCA. 

Na Figura 33, pode-se observar que os efeitos indiretos da gasolina sobre o IPCA 

representam cerca de 1/5 do efeito total. Ressalta-se o ano de 2011, em que o efeito 

transmissão representaria 21,5% do efeito total, bem como o ano de 2009 cujo efeito 

indireto representaria apenas 15,8% do total. 

 

 

Figura 33. Efeito total: composição dos coeficientes de sensibilidade anuais da gasolina sobre o 

IPCA entre 2005-2013. 

Fonte: elaboração própria. 
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e em 0,73 p.p. em 2009. Esse patamar mais baixo só seria atingido novamente em 2013. 

A estabilidade do período de 2010 a 2012 num patamar de aumento de 0,76 p.p. foi 

quebrada em 2011 a partir da pequena elevação do efeito total para 0,77 p.p. de aumento 

no IPCA. 

 

 

Figura 34. Influência total anual da gasolina sobre o IPCA entre 2005-2013. 

Fonte: elaboração própria. 
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Capítulo 4: Discussão 
 

A quebra do monopólio legal da Petrobras, a partir da abertura do seu capital 

social em 1997, não significou quebra do monopólio estatal, dado que a Lei do Petróleo, 

mesma que acabou com as mais de quatro décadas de exclusividades, garante ao 

governo o controle acionário da empresa. Desse modo, durante o processo de 

liberalização de preços na indústria de petróleo nacional, sua hegemonia histórica em 

toda a cadeia produtiva, do poço ao posto de combustível, entrou em conflito com as 

intenções de introdução da concorrência em diferentes segmentos da cadeia. 

Caso os preços internos se distanciem muito das cotações internacionais, poucas 

empresas terão competitividade dentro do mercado brasileiro, dada as vantagens de 

escala, de custos e de infraestrutura, oriundas da atuação pregressa da Petrobras no 

território nacional, fatores estes que lhe proporcionam uma forte capacidade de 

retaliação. Nesse sentido, é possível observar na Figura 35 que a empresa não vem 

repassando a variação dos preços do petróleo no mercado internacional para os preços 

internos dos derivados em tempo real: 

 

 

Figura 35. Preço Médio de Realização (PMR) no Brasil versus Preço Médio de Realização no Golfo 

(United States Gulf Coast – USGC). 

* Nota: considera Diesel, Gasolina, Nafta, GLP, QAV e Óleo Combustível. 

Fonte: PETROBRAS, 2012. 

 

A Petrobras, portanto, não pratica a paridade de preços de combustíveis e justifica 

esta opção devido a sua estratégia de preços de derivados ser de longo prazo 
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(PETROBRAS, 2012), visando o amortecimento da volatilidade. Os preços do petróleo 

têm efeito sobre o conjunto da atividade econômica e são determinantes na orientação 

dos investimentos no setor energético. A convergência dos preços do petróleo a um 

valor de longo prazo, credível com base nos fundamentos da indústria, é essencial para 

orientar os investimentos na expansão da oferta e no desenvolvimento de alternativas ao 

petróleo (FGV, 2012b). Contudo, na Figura 36, pode-se observar o comportamento 

díspar dos preços domésticos e internacionais dos derivados de petróleo nos dois 

últimos anos da análise. Nesse período, o preço internacional do petróleo se manteve 

relativamente estável, porém os preços dos derivados no Brasil não se ajustaram aos 

preços de referência internacional, o que pode caracterizar uma mudança de estratégia 

da empresa. Nesse sentido, ressalta-se que o controle acionário da empresa pertencendo, 

majoritariamente, ao governo federal, adiciona um grau de liberdade ao atendimento de 

objetivos políticos, como metas de arrecadação ou, mais comumente, controle 

inflacionário. 

 

 

Figura 36. Preço Médio de Venda no Brasil versus Preço Médio de Venda no Golfo Americano. 

Fonte: PETROBRAS, 2014. 

 

Embora existam outros mecanismos, tais como ajuste fiscal e redução de tributos, 

a regra tradicional para manter sob controle o processo inflacionário é simples: eleva-se 

a taxa de juros. Assim, o poder discricionário do governo torna-se limitado, podendo ser 

maior ou menor, dependendo da especificação da regra de política monetária, necessária 



71 

 

a partir da instituição do regime de metas inflacionárias, a qual estabelece um objetivo 

final quantitativo e formas específicas de atuação do Banco Central (SICSÚ, 2003). 

Assim, em especial nos países em desenvolvimento, muitas vezes, há necessidade de 

alguma forma de intervenção estatal nos preços com o intuito de complementar o papel 

dos mecanismos de mercado no amortecimento das variações externas31. A teoria 

microeconômica postula que a formação de preços pelas livres forças de oferta e 

procura gera um resultado eficiente, de modo que uma política voltada ao 

amortecimento das variações internacionais pode gerar ineficiências e distorções, 

principalmente, nas decisões de consumo. Um possível diferencial entre os preços 

domésticos e seus custos de oportunidades, dado pelos preços internacionais, pode levar 

a um excesso de demanda sobre a oferta interna que acabaria por pressionar para cima o 

preço doméstico (SOUZA, 2003). Entretanto, cabe ressaltar que, em mercados nos quais 

os preços são voláteis, estes veiculam, não apenas informações acerca das condições de 

oferta e demanda, mas também uma série de outros elementos, inclusive 

comportamentos especulativos de agentes externos à indústria, de modo que a 

intervenção governamental pode melhorar a eficiência econômica (NEWBERY e 

STIGLITZ, 1981).De acordo com SOUZA (2003), as políticas de repasse parcial de 

variações internacionais aos preços domésticos podem ser discricionárias ou seguir uma 

regra pré-estipulada. Um dos instrumentos discricionários trata-se da política de preços 

de empresa “estatal” no setor, o que, de certa forma, vem sendo implementado, nos 

últimos anos, pelo governo brasileiro sobre a Petrobras, como uma política específica 

com vistas, sobretudo, a refrear pressões inflacionárias, reduzindo os efeitos sobre 

outros setores que tenham um comportamento compatível com a estabilidade de preços, 

contribuindo, assim, para a manutenção da meta de inflação. 

  

                                                 
31 De um total de 45 países em desenvolvimento, no ano de 2000, 73% realizavam algum tipo de controle 

de preços, no varejo, ou ex-refinaria, sendo que 24% utilizavam regras de repasse automático e 18% 

possuíam um fundo de estabilização (FREDERICO et al., 2001). Vale ressaltar que o Brasil integra a 

amostra e figura entre os países que regulavam preços ex-refinaria e administravam fundo de 

estabilização de preço. 
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4.1. Análise da Política de Controle Indireto de Preços 
 

O primeiro passo para se analisar a política de controle indireto de preços, em 

termos da manutenção da inflação nacional, é comparar diretamente a evolução dos 

preços nos mercado doméstico e internacional dos principais derivados no consumo 

nacional – óleo diesel e gasolina –, em que se observa variações dos preços de 

referência maiores que as do preço doméstico no período de 2005 a 2013, conforme as 

Figuras 36 e 37. Para os preços domésticos, foram utilizados os preços médios de 

revenda mensais dos derivados em questão – óleo diesel e gasolina comum (ANP, 

2014b). Já os preços de referência internacionais foram os do golfo norte-americano de 

óleo diesel e de gasolina32, obtidas no site do Energy Information Administration (EIA, 

2014), convertidos para Reais pela cotação mensal de venda do Dólar no período 

considerado (BCB, 2014b) e ajustados pelos custos de internação de cada derivado, 

definidos pela ANP em MME (2013), para obtenção do preço de paridade internacional. 

 

 

Figura 37. Óleo diesel: Preço de referência norte-americano e preço de revenda nacional. 

Fonte: elaboração própria com base em EIA, 2014 e ANP, 2014b. 

 

                                                 
32 U.S. Gulf Coast Conventional Gasoline Regular Spot Price FOB e Gulf Coast No 2 Diesel Retail 

Prices. 
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Figura 38. Gasolina automotiva: Preço de referência norte-americano e preço de revenda nacional. 

Fonte: elaboração própria com base em EIA, 2014 e ANP, 2014b. 

 

Vale ressaltar também o comportamento dos preços do óleo cru internacional, 

pelas cotações do tipo Brent e do tipo WTI,  bem como o da taxa de câmbio nacional. 

Na Figura 39, pode-se observar que em julho de 2008, tanto o preço tipo Brent quanto o 

tipo WTI, seguindo a tendência de alta do início do período, chegaram ao patamar 

máximo de US$ 132,72 e US$ 133,37, respectivamente. Nos últimos anos, o WTI tem 

se apresentado um pouco mais caro do que o Brent, em parte porque apresenta 39,6 

graus API33 enquanto que o Brent 38 graus API, refletindo, portanto, uma melhor 

qualidade. Com a crise econômica, os preços declinaram fortemente, de modo que o 

WTI chegasse em dezembro de 2008 com a menor cotação do período no valor de US$ 

39,09, enquanto que o Brent, em fevereiro de 2009, chegou a US$ 39,95. Destaca-se, no 

final do período de análise, além da retomada da tendência de alta, com os preços 

retornando a casa da centena, um descolamento entre os dois óleos marcadores, em 

grande medida justificado pelo aumento da liquidez dos mercados internacionais, pelas 

perspectivas favoráveis de crescimento nos EUA e por preocupações com os distúrbios 

políticos à época no norte da África e no Oriente Médio, áreas que abastecem, 

                                                 
33 O grau API (em inglês, API Gravity) é uma escala arbitrária, criada pelo American Petroleum Institute 

- API juntamente com a National Bureau of Standards, que mede a densidade dos líquidos derivados do 

petróleo. Quanto mais densidade o óleo tiver (pesado), menor será sua qualidade e menor será seu grau 

API. O grau API é maior quando o petróleo é mais leve: óleos com grau API maior que 30 são 

considerados leves; entre 22 e 30 graus API, são médios; abaixo de 22 graus API, são pesados; com grau 

API igual ou inferior a 10, são óleos extrapesados. Quanto maior o grau API, maior o valor do petróleo no 

mercado. 
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majoritariamente, a Europa (Brent) (ZHANG e ZHANG, 2014). Assim, entre 2011 e 

2013, o Brent oscilou na faixa entre US$ 100,00 e US$ 120,00, enquanto que o WTI na 

faixa de US$ 80,00 e US$ 100,00, conforme pode ser visualizado na Figura 39. 

 

 

Figura 39. Preços do petróleo: Brent e WTI-Cushing no período de 2005-2013. 

Fonte: elaboração própria com base em EIA, 2014. 

 

A taxa de câmbio nacional apresentou um comportamento cuja curva tem o 

formato em “W”, conforme pode ser visualizado na Figura 40. De março de 2005 a 

julho de 2008, a taxa de câmbio apresentou uma forte tendência decrescente, saindo de 

R$/US$ 2,70 para R$/US$ 1,59, o que representa uma queda de 41,17%. O período 

marcado pela crise internacional quebra a tendência de maneira abrupta, de modo que 

no período de três meses (entre setembro e dezembro de 2008) a taxa de câmbio cresceu 

33%, saindo de R$/US$ 1,79 e alcançando R$/US$ 2,39. A partir deste momento, a taxa 

de câmbio retoma a tendência decrescente apresentada no período pré-crise, de modo 

que em setembro de 2009, um ano depois, se aproxima do patamar de setembro de 2008 

com R$/US$ 1,82 e em julho de 2011 alcança o menor patamar do período de R$/US$ 

1,56. No final de 2011, o recrudescimento da crise internacional altera novamente a 

tendência, o que faz a taxa de câmbio crescer 46,8%, chegando em dezembro de 2013 

no valor de R$/US$ 2,34, próximo do pico alcançado no período da crise em 

2008/2009. 
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Figura 40. Evolução da taxa de câmbio mensal (R$/US$) no período de 2005-2013. 

Fonte: elaboração própria com base em BCB, 2014b. 

 

A partir dessas considerações, cabe analisar como a volatilidade dos preços dos 

derivados interferiu nos índices de preços nacionais. A análise dos gráficos (Figuras 36 

e 37) possibilita perceber comportamentos bastante díspares, com os preços de 

referência internacionais apresentando maior volatilidade que os domésticos. De certa 

forma, tal constatação corrobora a política de amortecimento indireto de preços 

realizada pelo governo brasileiro, o que, inclusive, permite inferir que as variações dos 

preços dos derivados nos EUA são repassados com grande frequência aos 

consumidores. Observando os índices brasileiros, na Figura 41, pode-se verificar que a 

variação mensal do IGP-M se aproxima mais da evolução mensal dos preços do 

petróleo do que a do IPCA, principalmente, no período crítico da crise econômica 

ocorrida entre 2008-2009. 
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Figura 41. Variação mensal da inflação no IPCA e no IGP-M versus Preços do Petróleo tipo Brent e 

WTI-Cushing. 

Fonte: elaboração própria com base em IBGE, 2014, BCB, 2014b, EIA, 2014. 

 

A fim de se estimar quais são os reais impactos na inflação nacional, os preços de 

referência devem ser interpretados como os preços hipotéticos a serem praticados no 

mercado doméstico, caso o governo se valesse do conceito de custo de oportunidade, 

em que os preços seriam ajustados conforme os custos de internação dos preços de 

referência internacional. Desse modo, foram calculadas as variações anuais dos preços 

domésticos e dos preços de referência, para cada derivado, a partir do fechamento de 

cada ano, ou seja, as variações anuais se dão pela razão da cotação de dezembro pela 

cotação de janeiro de cada ano34 e podem ser visualizadas na Tabela 3: 

 

Tabela 3. Variações anuais dos preços doméstico e de referência de óleo diesel e de gasolina. 

 Óleo diesel Gasolina 

 Preço doméstico Preço de referência Preço doméstico Preço de referência 

2005 11,72% 7,63% 8,14% 6,38% 

2006 -0,58% -1,74% 0,80% -10,28% 

2007 0,11% 13,02% -0,55% 32,56% 

2008 12,43% -0,74% 0,52% -43,64% 

2009 -5,93% -7,69% 1,59% 22,93% 

2010 -0,25% 7,35% 0,62% 8,64% 

2011 1,14% 22,82% 5,28% 15,95% 

2012 5,54% 18,64% 0,40% 3,35% 

2013 14,38% 13,39% 6,62% 8,71% 

Fonte: elaboração própria. 

                                                 
34 Não foram considerados quaisquer possíveis efeitos sazonais. 
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Uma análise comparativa entre as variações dos dois preços de cada derivado 

corrobora, na maioria dos anos, variações anuais no preço de referência de magnitudes 

muito superiores às observadas nos preços de revenda. Referente ao óleo diesel, 

percebem-se grandes diferenças nos anos de 2007, praticamente equalizada no ano 

seguinte, mas também em 2010, 2011 e 2012, período em que o governo federal atuou 

de forma mais rígida no amortecimento dos preços. Quanto à gasolina, este quadro é 

ainda mais evidente, pois ocorre em quase todos os anos após 2007, exceto em 2008 

quando o preço de referência apresentou uma significativa redução de 43,64%, devido à 

crise econômica, e os preços domésticos de revenda uma elevação de apenas 0,52%. 

Assim, conforme o procedimento metodológico descrito no capítulo 2, as 

variações anuais dos preços foram consideradas como impactos exógenos e aplicadas às 

equações (1), (2), (3) e (4), de modo a se estimar os efeitos direto, indiretos e total 

desses reajustes sobre o índice de preços ao produtor (IPA-OG), a fim de se analisar a 

influência no IGP-M, no caso do óleo diesel, e no índice de preço ao consumidor 

(IPCA), no caso da gasolina. A inflação anual registrada pelos índices de preços 

nacionais pode ser visualizada na Tabela 4, onde se destaca o período de 2010 a 2013 

com altos valores para ambos os índices. 

 

Tabela 4. Inflação anual do IPCA e do IGP-M no período de 2005-2013. 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

IPCA 5,69 3,14 4,46 5,9 4,31 5,92 6,5 5,84 5,91 

IGP-M 1,21 3,79 7,5 9,42 -1,72 10,78 4,99 7,56 5,54 

Fonte: elaboração própria com base em IBGE, 2014 e BCB, 2014b. 

 

Conforme os reajustes anuais havidos nos preços domésticos dos derivados de 

petróleo durante o período de análise, a contribuição total (efeitos diretos e indiretos) 

sobre seu respectivo índice de preço analisado pode ser visualizada nas Figuras 41 e 42. 

Primeiramente, observa-se que a contribuição do óleo diesel no IGP-M foi inferior à 

contribuição da gasolina para a formação do IPCA anual. 
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Figura 42. Contribuição do óleo diesel no IGP-M no período de 2005 a 2013.  

*Demais itens do IGP-M. 

Fonte: elaboração própria. 

 

No caso do óleo diesel, deve-se ressaltar o problema estrutural relacionado às 

restrições técnicas, oriundas de um parque de refino que ainda não está adaptado ao 

perfil da demanda nacional, o qual, independentemente do patamar do preço 

internacional, exige a ocorrência de importações. Nesse sentido, taxas de câmbio 

desvalorizadas impactam nos preços domésticos de revenda, reforçando a contribuição 

do óleo diesel sobre o IGP-M, por meio da ocorrência de inflação de importação em 

2005, no período da crise econômica de 2008/2009 e nos últimos anos da análise (curva 

em W). O ano de maior contribuição do óleo diesel no IGP-M foi 2013, em grande parte 

explicada pelo aumento do preço de revenda em 14,38%, o que representou 0,468 p.p. 

do IGP-M daquele ano. Em seguida, aparece o ano de 2005 com mais de 0,41 p.p. de 

contribuição oriunda do óleo diesel, representando 34,4% do índice do mesmo ano. 

Ressalta-se ainda o ano de 2009, em que, mesmo com a queda do preço de revenda (-

5,93%) sendo inferior a registrada pelo preço de referência (-7,69%), a contribuição do 

da redução do preço de revenda do óleo diesel representou 10,5% do IGP-M daquele 

ano. 
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Figura 43. Contribuição da gasolina no IPCA no período de 2005 a 2013. 

*Demais itens do IPCA. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Na Figura 43, o ano de maior contribuição da gasolina sobre o IPCA foi 2005 com 

0,434 p.p., representando também sua maior participação no índice durante todo o 

período de análise (7,6%). Neste mesmo ano, a variação do preço de revenda foi 

superior à apresentada no preço de referência, diferentemente, do último ano da análise 

em que foi inferior, mas mesmo assim representou 0,34 p.p. do IPCA em 2013. Nos 

últimos anos da análise, cresceu a necessidade de importação de gasolina, o que explica 

a maior contribuição da gasolina no IPCA pela ocorrência da inflação de importação, a 

partir dos efeitos da taxa de câmbio desvalorizada. O ano de menor contribuição foi 

2008, em que a gasolina representou apenas 0,027 p.p. no IPCA, dada a variação 

também pequena de aumento no preço de revenda de 0,52% neste ano. Contudo, a 

variação do preço da gasolina poderia representar uma significativa deflação, caso os 

preços de referência fossem estritamente praticados no Brasil, devido à queda de -

43,64% em 2008. 

Nesse sentido, ao se comparar os efeitos totais das variações dos preços 

domésticos com os dos preços de referência internalizados para cada um dos anos do 

período de análise, chega-se a influência da política de controle indireto de preços dos 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Contribuição gasolina 0,434 0,045 -0,031 0,027 0,078 0,031 0,306 0,296 0,340

IPCA* 5,256 3,095 4,429 5,873 4,232 5,889 6,194 5,544 5,570
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derivados, em relação ao seu respectivo índice de preço, a qual pode ser tanto adicional 

quanto evitada35, conforme pode se visualizar nas Figuras 43 e 44. 

 

 

Figura 44. Influência do óleo diesel no IGP-M. 

*IGP-M sem inflação adicional oriunda do óleo diesel. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Pode-se perceber na Figura 44 que nos anos de 2005, 2006, 2008 e 2013, a 

influência total do óleo diesel foi adicional sobre o IGP-M, de modo que se o preço do 

óleo diesel para uso final fosse orientado plenamente pelo preço de referência 

internacional, o índice de preço não seria tão pressionado pelo derivado. No ano de 

2008, a alta variação dos preços domésticos (12,4%) resultou em 0,408 p.p. a mais no 

IGP-M, em comparação com o impacto da variação dos preços de referência sobre o 

índice. Nos demais anos se evidencia uma aparente eficácia de controle indireto do 

preço do óleo diesel quanto à sustentação da inflação medida pelo IGP-M. Destaca-se o 

ano de 2011, em que os preços domésticos não seguiram a mesma magnitude de 

tendência de alta exibida pelos preços de referência e evitaram 0,687 p.p. de aumento no 

                                                 
35 Inflação adicional trata-se da diferença negativa entre os preços de referência internacionais e os preços 

domésticos de revenda dos derivados de petróleo que contribuiria para o aumento do seu respectivo índice 

de preço. Inflação evitada trata-se da diferença positiva entre os preços de referência internacionais e os 

preços domésticos de revenda dos derivados de petróleo que contribuiu para a redução do seu respectivo 

índice de preço. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Inflação adicional 0,145 0,041 0,408 0,032

Inflação evitada 0,436 -0,054 0,254 0,687 0,424

IGP-M* 1,06 3,75 7,50 9,01 -1,72 10,78 4,99 7,56 5,54
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índice. Na Figura 45, a seguir, é possível visualizar a influência da gasolina sobre o 

IPCA. 

 

 

Figura 45. Influência da gasolina no IPCA. 

*IPCA sem inflação adicional oriunda da gasolina. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Conforme diagnosticado anteriormente, a contribuição da gasolina na inflação 

medida pelo IPCA é bastante significativa, o que acaba ganhando atenção especial já 

que se trata do índice oficial do governo e o balizador da meta de inflação. A primeira 

constatação que deve ser elencada é que a inflação só esteve abaixo da meta em apenas 

três anos do período de análise, são eles 2006, 2007 e 2009, mas nos demais também 

não houve extrapolação da margem de tolerância. Os preços domésticos de revenda da 

gasolina contribuíram para um acréscimo de inflação, se comparados à possível 

contribuição dos preços de referência, em apenas três anos do período de análise (2005, 

2006 e 2008). Destes anos, destaca-se 2008 em que, se os preços domésticos seguissem 

as variações dos preços de referência, o IPCA poderia ter registrado 3,57% no ano, bem 

abaixo da meta de inflação e da real medição de 5,9%. Nos demais anos, a política de 

controle indireto de preços do derivado apresentou resultados positivos no combate à 

inflação. Em 2007, as variações dos preços domésticos da gasolina foram bem inferiores 

às dos preços de referência, evitando-se 1,832 p.p. no IPCA e mantendo o índice abaixo 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Inflação adicional 0,094 0,632 2,333

Inflação evitada 1,832 1,040 0,406 0,512 0,127 0,084

IPCA* 5,60 2,51 4,46 3,57 4,31 5,92 6,50 5,84 5,91

Margem de Tolerância 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Meta de Inflação 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
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da meta, ao fechar o ano em 4,46%. O mesmo ocorreu em 2009, quando os efeitos da 

crise econômica foram mais perceptíveis na economia nacional e, assim mesmo, 

conseguiu-se manter o IPCA abaixo da meta. Por fim, destaca-se o ano de 2011, no qual 

não fosse o amortecimento de preços a meta de inflação seria ultrapassada, o que 

aumentaria o temor do retorno da inflação, além de reduzir a credibilidade já 

comprometida do governo federal. 

Sendo assim, pode-se verificar que, no caso do IGP-M, a política de controle 

indireto de preços sobre o óleo diesel contribuiu no controle da inflação em todos os 

anos em que se apresentou uma inflação evitada, quais sejam: 2007, 2009, 2010, 2011 e 

2012. No caso do IPCA, a política de controle indireto de preços sobre a gasolina 

apresentou êxito nos mesmos anos, incluindo-se ainda o ano de 2013. A eficácia em 

termos de controle de inflação deve, entretanto, ser colocada no contexto dos demais 

custos e distorções econômicas gerados por tal política. Portanto, a seguir, é feita uma 

discussão sobre os benefícios e custos sociais da política de controle indireto de preços 

levado a cabo ao longo do período aqui analisado. 
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4.2. Benefícios e Custos Sociais da Política de Controle Indireto de Preços 
 

Taxas de inflação elevadas geram distorções que levam a aumentos dos riscos e 

deprimem investimentos, o que encurta o horizonte de planejamento das famílias, 

empresas e governos. Por conseguinte, reduzem a confiança dos empresários e o 

potencial de crescimento da economia, afetando a geração de empregos e de renda. 

Políticas públicas voltadas ao amortecimento das variações de preços de derivados no 

mercado doméstico, que em efeitos sobre a inflação, podem aumentar o bem-estar de 

consumidores intermediários e finais, porém, sua implementação envolve custos e 

riscos que devem ser ponderados pelo governo (SOUZA, 2003). Ou seja, uma avaliação 

custo-benefício é fundamental para a constituição de instrumentos que atuem de modo a 

evitar impactos exógenos negativos, bem como a ocorrência de distorções na alocação 

de recursos, na estrutura industrial e nas contas públicas. 

Conforme visto na seção anterior, um dos principais objetivos da política de 

controle indireto de preços dos derivados de petróleo, posta em prática pelo governo, 

pode ter sido a manutenção da meta de inflação, a qual responde pelo compromisso 

institucional da autoridade monetária em adotar a estabilidade de preços como a 

principal meta de longo prazo. A estabilidade de preços é promotora do bem-estar social 

e deve ser perseguida, haja vista os problemas associados à inflação, descritos por 

ARAÚJO (2006): i) superdimensionamento do sistema financeiro; ii) susceptibilidade 

da economia a crises financeiras; iii) deterioração do sistema de impostos; iv) 

ocorrência de efeitos distributivos, pois os mecanismos de indexação não protegem 

perfeitamente os rendimentos dos diferentes grupos econômicos; v) custos de menu ou 

de remarcação de preços; e vi) mau funcionamento dos mercados e alocação ineficiente 

de recursos, dada a sinalização imperfeita do sistema de preços. De acordo com LIMA 

(2008), tanto o Banco Central quanto os agentes privados sabem como a economia 

funciona e, em função disso, formam suas expectativas racionalmente, de tal modo que 

se a autoridade monetária tomar decisões incompatíveis com os objetivos do público 

incorrerá num erro sistemático, geralmente em direção de uma inflação excessiva.  

A partir do amortecimento, os preços domésticos dos derivados não apresentam 

tamanha volatilidade quanto os preços de referência internacional, o que previne altas 

variações nos índices de preços, principalmente, no IPCA. Este, por se tratar do índice 

oficial do governo e refletir o custo de vida da população, recebe atenção especial de 

modo a evitar distorções nas decisões de consumo, o que sustenta o nível de utilidade 
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dos agentes econômicos e, portanto, o bem-estar social. Nesse sentido, embora o peso 

da gasolina no IPCA apresente uma tendência decrescente no período de análise, 

segundo descrição no capítulo anterior, sua relevância para conter pressões 

inflacionárias ainda é grande. O mesmo vale para o óleo diesel que, mesmo 

apresentando pouca representatividade no IPCA, devido seu elevado efeito transmissão 

na economia, diagnosticado via IGP-M, tende a influenciar de maneira significativa 

grande parte dos demais itens que formam o índice oficial.  

Outro importante benefício oriundo da aplicação da política de controle indireto 

de preços dos derivados é o custo evitado de possíveis elevações da taxa básica de juros 

(Selic), que é um instrumento de política monetária para conter a inflação. ARAÚJO 

(2006) pondera que a concepção de que elevadas taxas de inflação são prejudiciais ao 

sistema econômico, forçando os governos a utilizarem, na maioria das vezes, a regra 

convencional de elevação da taxa de juros para manter sob controle o processo 

inflacionário, negligenciando seus custos. A partir de evidências empíricas, o autor 

corrobora a tese de que a política monetária contracionista tem cobrado um preço alto 

da economia brasileira, elencando seus principais possíveis impactos: i) pouca 

influência sobre o IPCA, isto é, baixa elasticidade-juro da inflação; ii) alta valorização 

da moeda doméstica, reduzindo a competitividade da produção interna e deteriorando as 

contas externas; ii) elevação da dívida pública como proporção do PIB; e iv) 

desaceleração a produção industrial. Dessa forma, embora a elevação da taxa de juros 

gere um ganho de bem-estar ao reduzir a inflação, por outro lado, pode impor uma alta 

taxa de sacrifício à sociedade brasileira. 

Ademais, a redução dos custos de transporte pode ser elencada como mais um 

benefício da política de controle indireto de preços dos derivados. O governo, ao 

impedir a mudança natural dos preços relativos, faz com que os preços dos derivados 

não reajam a possíveis aumentos de custos, o que contribui para estimular a economia, 

viabilizando transações e novos negócios em diversos setores. Base energética da matriz 

de transporte de carga nacional, o óleo diesel apresenta grande extensão na sua cadeia 

de consumo, de modo que os gastos com o combustível afetam significantemente o 

orçamento das empresas, principalmente, devido às atuais condições de infraestrutura, 

as quais provocam pressões altistas sobre os custos. O amortecimento de seus preços, 

portanto, contribui para fomentar, fundamentalmente, o setor agrícola, o qual é um dos 

principais responsáveis pelo crescimento do país, representando 4,85% do PIB da 

economia em 2013, ano da maior taxa de crescimento (7%) desde 1995 (IBGE, 2014). 
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A política de controle indireto de preços dos derivados, no entanto, enfrenta 

dilemas quanto a sua implementação, de modo que, antes de tudo, é importante ressaltar 

o papel da Petrobras no amortecimento das variações dos preços. A partir de 2002, 

quando se esperava eliminação do controle sobre os preços dos derivados, a estratégia 

do governo foi a de valer-se da hegemonia da empresa no refino a fim de interferir em 

sua estratégia, de modo que a companhia passou a operar levando em conta uma 

trajetória de evolução de longo prazo, com uma curva bem atenuada em relação aos 

ciclos de volatilidade tanto do preço do óleo cru quanto dos derivados no mercado 

externo. Dessa forma, haveria uma alternância de ganhos e perdas, capaz de manter o 

fluxo de caixa da Petrobras equilibrado no decorrer do tempo. Contudo, a partir de 

2011, quando o país perdeu sua autossuficiência em gasolina, em grande medida, 

explicada pela crescente demanda a partir 2010, a Petrobras teve que reforçar as 

importações do combustível, o qual se apresentava mais caro no mercado externo. 

Assim, os custos da intervenção nos preços foram transferidos à empresa, o que 

veio a comprometer seus resultados, bem como sua estratégia de investimentos. 

Tratava-se de um movimento marcado pelo custo de oportunidade: quanto a Petrobras 

ganharia se exportasse derivados ao mercado internacional e quanto estaria perdendo ao 

vendê-los no mercado interno pelo preço amortecido. Nesse sentido, OLIVEIRA e 

ALMEIDA (2014) estimam as perdas da empresa dado o desalinhamento dos preços 

interno dos derivados em relação aos preços de referência internacional e aos preços 

efetivamente pagos com as importações. As perdas financeiras decorrentes das 

importações e das vendas (considerando o custo de oportunidade oriundo do diferencial 

de preços), podem ser visualizadas nas Figuras 45 e 4636. 

 

                                                 
36 Deve-se notar, porém, que a demanda por gasolina no Brasil pode apresentar uma elasticidade-preço da 

demanda maior, devido à significativa presença de veículos flex fuel e a possibilidade da escolha do 

consumidor em relação ao etanol. 
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Figura 46. Perdas com importações de óleo diesel e gasolina. 

Fonte: OLIVEIRA e ALMEIDA, 2014. 

 

 

Figura 47. Perdas com vendas de óleo diesel e gasolina. 

Fonte: OLIVEIRA e ALMEIDA, 2014. 

 

Observa-se, em 2011, que as maiores perdas no setor de abastecimento devido às 

importações ocorreram com a gasolina, quadro que se inverte nos anos seguintes, em 

que o óleo diesel mais contribuiu para esses prejuízos, principalmente, em 2012 – ano 

de maior perda da companhia. De acordo com OLIVEIRA e ALMEIDA (2014), as 

perdas com importações destes derivados no período de 2011 a 2013 somaram R$ 8,7 
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bilhões que, trazidos a valor presente chegam a R$ 10,3 bilhões. Quanto às perdas com 

as vendas, percebe-se a relevância do óleo diesel, representando quase o dobro de 

prejuízo que a gasolina em cada um dos anos analisados. As perdas agregadas devido às 

vendas destes derivados somaram o valor de R$ 83,8 bilhões, que trazidos em valor 

presente alcançam R$ 101,4 bilhões (OLIVEIRA e ALMEIDA, 2014). 

OLIVEIRA e ALMEIDA (2014) também analisaram indicadores financeiros, os 

quais informaram que a dívida da Petrobras aumentou em mais de 70% dentre os anos 

de análise, chegando a R$ 268 bilhões em 2013. O crescimento da dívida líquida mais 

que dobrou, alcançando R$ 222 bilhões em 2013, resultado, principalmente, devido ao 

crescimento de 50% ocorrido entre 2012 e 2013. Por fim, os autores também informam 

que o indicador da dívida líquida sobre o EBITDA ajustado da Petrobras saiu de 1,7 em 

2011 para 3,5 em 2013 (OLIVEIRA e ALMEIDA, 2014). Dessa forma, incertezas 

quanto à capacidade de geração de caixa faz com que parte dos investimentos só sejam 

retomados quando houver fôlego financeiro para tanto, aumentando a percepção de 

risco por parte dos acionistas ou investidores.  

Não deixa de ser um desafio para o governo, no contexto atual de pressão 

inflacionária e pouca margem de manobra na área tributária, encontrar alternativas para 

conter resultados tão negativos da empresa dominante na oferta interna de derivados de 

petróleo no país. Os efeitos de segunda ordem da perda de receita da Petrobras podem 

ser: pressões sobre as contas públicas, dificuldade de financiamento dos investimentos 

com vistas à redução da dependência externa, bem como impactos sobre o câmbio e o 

próprio PIB. Nesse caso, conforme SICSÚ (2003, p. 119), "a inflação era, portanto, um 

subproduto do crescimento nos países latino-americanos, assim como os déficits 

externos eram também um subproduto do crescimento". A indústria de petróleo, que 

terá ainda de fazer frente a vultuosos investimentos exigidos pelo pré-sal nos próximos 

anos, apresenta baixa atratividade, muito em função das barreiras à entrada já existentes 

e que foram reforçadas pela política de controle indireto de preços. 

Outro custo social oriundo da política foram seus impactos negativos no mercado 

de etanol. A tendência de menor participação da gasolina, que vinha acontecendo desde 

o início dos anos 2000, como reflexo do aumento da frota de veículos do tipo flex-fuel e 

da preferência do consumidor pelo etanol37, se inverteu em 2009. De acordo com 

                                                 
37 Os veículos tipo flex-fuel permitem que o consumidor decida na hora do abastecimento qual o 

combustível de preferência. Assim, como os preços do etanol hidratado estavam mais interessantes, do 
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FECOMBUSTÍVEIS (2010), a crise financeira enfrentada pelos produtores em 2008, a 

qual fez escassear a oferta de crédito e obrigou-os a venderem seus estoques a baixos 

preços. Esse aspecto, associado com as condições climáticas atípicas no Centro-Sul, 

principal região produtora de cana-de-açúcar no Brasil, levou à escassez de etanol e à 

escalada de seus preços ao longo de todo o segundo semestre de 2009. Ademais, a 

indústria automobilística seguia batendo recordes, aproveitando a redução do IPI para 

veículos novos, oferecida pelo governo logo deflagrada a crise financeira, de modo que 

as vendas de 2009 foram as melhores da história da indústria até aquele momento 

(ANFAVEA, 2010), o que resultou num importante aumento da demanda de 

combustíveis. Diante disso, a comercialização de gasolina foi um dos grandes destaques 

no período de 2010 a 2013, em grande parte, devido à queda de competitividade do 

etanol reforçada pelo congelamento do preço do combustível fóssil. A política de 

controle indireto dos preços dos derivados de petróleo teve contribuição, portanto, na 

redução da atratividade do setor sucroalcooleiro, ao não permitir competitividade em 

nível de preços, afastando investidores e levando uma parte das usinas a migrar para a 

produção de açúcar (MILANEZ et al., 2012). Nesse sentido, ainda destaca-se um 

possível impacto na balança comercial, dada que não se tem uma sinalização de preços 

para redução do consumo do derivado de petróleo, o que, consequentemente, aumenta a 

dependência externa. 

O estímulo do governo à compra de bens duráveis, por meio de aumento de 

crédito e de incentivos como redução das alíquotas de IPI, aliado à política de controle 

indireto de preços dos derivados, pode ter contribuído para a elevação do nível de bem 

estar de boa parte da população. Contudo, se feriu o princípio da neutralidade, o qual 

estabelece que a intervenção pública não deve interferir nas decisões de consumo e 

alocação de recursos produtivos na economia (SOUZA, 2003). Nesse caso, a expansão 

do consumo das famílias é, em grande medida, explicada pela classe C, a qual já 

responde por 46,24% do poder de compra dos brasileiros, superando as classes A e B 

(44,12%) e D e E (9,65%) (NERI, 2010). Com mais renda e perspectiva de que se 

manterão empregados nos próximos anos, a classe C foi às compras e passou a andar 

mais de carro. Cabe ressaltar que não houve nenhuma preocupação em exigir retornos 

da indústria automobilística em termos de ganhos de eficiência dos veículos em 

contrapartida à redução do IPI. 

                                                                                                                                               
ponto de vista do consumidor, a gasolina passou a ser um combustível alternativo. Mais detalhes sobre 

este efeito substituição ver em RAPOSO e SZKLO (2014). 
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A satisfação do desejo de consumo há tempos reprimido incorreu na ampliação de 

custos sociais já bastante conhecidos nas grandes metrópoles: trânsito e poluição, 

principalmente, do ar. Tanto o transporte de passageiros quanto o transporte de carga 

apresentam um crescimento contínuo e acelerado da frota veicular e a disposição da 

infraestrutura de forma desequilibrada tem gerado diversas externalidades negativas que 

se refletem no aumento do tempo de viagem, nos conflitos entre motoristas, pedestres e 

ciclistas, na geração de ruído, na ineficiência econômica e até mesmo em problemas 

relacionados à saúde dos indivíduos, dado a poluição do ar das cidades (LACERDA, 

2006). Ademais, o compromisso nacional com a mitigação das emissões de Gases de 

Efeito Estufa (GEE), oriundo da Política Nacional sobre Mudança do Clima 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2009), é incompatível com a política de 

congelamento de preços dos derivados, dado que essa estimula a demanda de um setor 

chave, como o setor de transportes, bem como dificulta o desenvolvimento de 

tecnologias de baixo carbono (o etanol, inclusive) e o alcance de maior eficiência 

energética na economia nacional. 
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4.3. Núcleo de Inflação como Índice Oficial 
 

Um dos principais problemas na condução de políticas monetárias, visando à 

redução da inflação, consiste em identificar se a maior parte da cesta que compõe o 

índice de preços é composta por itens cujos preços são capazes de serem, realmente, 

controlados por uma ação de política (MENDONÇA, 2007). Cabe à autoridade 

monetária compreender cada vez melhor os mecanismos de transmissão, de modo que, 

além da análise agregada de suas variações e magnitudes, deve-se buscar entender os 

impactos diferenciados que a política monetária exerce sobre a composição final dos 

diversos preços da economia. Assim sendo, uma boa alternativa para o problema seria a 

adoção de um núcleo de inflação como índice oficial. 

BRYAN e CECCHETTI (1999) afirmam que o núcleo de inflação não apresenta 

uma definição clara, mas pode-se dizer que se trata de uma medida cuja essência é a 

desagregação do índice de preços em dois componentes: um transitório, que reflete 

choques exógenos, e um persistente, que mostra a tendência do nível de preços. De 

acordo com ROGER (1998), é uma medida desenhada para detectar mudanças de 

caráter fundamental nos preços, que podem ser causadas por pressões de demanda sobre 

a capacidade produtiva, por choques permanentes nos preços relativos ou por alterações 

nas expectativas de inflação. FIORENCIO e MOREIRA (2002) dão ênfase no caráter 

tendencial, ou seja, consideram o núcleo da inflação exclusivamente como um indicador 

dos rumos da inflação e, portanto, como um indicador da correção das políticas em 

curso. Também chamado de inflação subjacente, tal medida deve exibir, portanto, maior 

constância e/ou menor variabilidade do que o índice de inflação pleno, sendo uma 

ferramenta útil para orientar a política econômica (FIGUEIREDO, 2001). 

De acordo com MARTINEZ e CERQUEIRA (2013), a decomposição do IPCA 

mostra que há diferenças substanciais no comportamento de diferentes agrupamentos de 

preços. Na Figura 48, pode-se analisar o comportamento do IPCA e dos bens 

comercializáveis, não comercializáveis e administrados (ou monitorados) no período de 

2001 a 2013. Percebe-se que uma crescente influência dos preços não comercializáveis 

sobre o IPCA, bem como uma queda acentuada na influência dos preços administrados 

no período de análise, muito em virtude, da política de controle indireto de preços sobre 

os derivados de petróleo. Contata-se que uma parcela limitada dos bens respondeu 

sistematicamente por boa parte da pressão inflacionária acima da meta no início do 
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período de análise, de modo que os preços administrados, até o início de 2007, 

representavam a maior influência sobre o IPCA.  

 

 

Figura 48. Inflação acumulada em 12 meses do IPCA e dos bens comercializáveis, não 

comercializáveis e monitorados no período de 2001 a 2013. 

Fonte: elaboração própria a partir de BCB, 2014b. 

 

Choques temporários, apesar de impactar o índice cheio, são rapidamente 

revertidos sem afetar as expectativas e, portanto, não justificam uma resposta via 

política monetária (FIGUEIREDO, 2001). Sob este aspecto, devem-se considerar 

características idiossincráticas de cada setor produtivo, de modo a diferenciar 

movimentos generalizados e específicos, além de distinguir sua perpetuação ou 

sazonalidade. Entretanto, os índices de inflação estão sujeitos a erros amostrais, não 

obstante, possuem flutuações altamente voláteis que dificultam a diferenciação de tais 

movimentos. Nesse caso, o núcleo de inflação poderia ser útil para atenuar os problemas 

advindos dos preços administrados, principalmente, no que se refere ao comportamento 

dos preços dos derivados de petróleo, haja visto que houve grupos de bens com inflação 

sistematicamente acima da meta no início do período de análise, caso de Transportes, 

conforme Figura 49: 
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Figura 49. Inflação acumulada em 12 meses do grupo Transportes e da gasolina versus meta de 

inflação no período de 2001 a 2013. 

Fonte: BCB, 2014b. 

 

A metodologia mais tradicional e simples é o núcleo que exclui itens pré-

determinados, em geral, alimentos, os quais estão sujeitos a sazonalidades ocasionados 

pelos períodos de safra e entressafra, e energia, influenciada diretamente por fatores 

geopolíticos, fundamentalmente, no caso do petróleo. Embora a literatura econômica 

internacional aborde a questão do núcleo da inflação desde a década de 1970, no Brasil, 

a autoridade monetária passou a analisar o resultado de uma medida de núcleo somente 

a partir da introdução do regime de metas de inflação, dando atenção especial ao grupo 

de preços administrados. Em 2000, o BCB fez referência à medida calculada pela FGV 

para o IPC-Br com base na técnica de médias aparadas, que consiste em extrair 

determinada porcentagem das maiores e menores variações de preços da distribuição 

dos componentes do índice (FGV, 2000). Em seguida, o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) passou a divulgar resultados do núcleo do IPCA fazendo 

uso da técnica de suavização de médias aparadas38 (FIGUEIREDO, 2001). De acordo 

com LIVTAC (2013), visando o aprimoramento estatístico das medidas de núcleo, a 

autoridade monetária passou a divulgar, em 2009, os resultados de seus estudos sobre 

um novo conjunto de medidas, quais sejam: o núcleo por exclusão de 12 itens mais 

                                                 
38 O núcleo de médias aparadas com suavização elimina 20% dos itens que apresentam variações 

extremas e recalcula o índice de inflação utilizando apenas a parte central da distribuição. Para evitar a 

subestimação do cálculo, em que alguns preços controlados, que apresentam variações elevadas mais 

infrequentes, sejam eliminados sistematicamente, o Banco Central suaviza essas variações em doze 

parcelas iguais (SANTOS e CASTELAR, 2013). 
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voláteis (IPCA-EX) e o núcleo por dupla ponderação (IPCA-DP), além do núcleo por 

médias aparadas com suavização (IPCA-MS). Na Figura 50, pode-se visualizar a 

evolução da taxa de inflação (IPCA) e do núcleo por médias aparadas suavizado no 

período de setembro de 2004 a março de 2014: 

 

 

Figura 50. Taxa de Inflação (IPCA) e Núcleo de Inflação. 

Fonte: BCB, 2014a. 

 

Entretanto, a orientação da política monetária brasileira parte de um indicador 

cheio, o IPCA, e as medidas de núcleo da inflação têm a missão de ampliar a 

visibilidade do Banco Central sobre as verdadeiras fontes de pressão inflacionária. 

MENDONÇA (2007) afirma que os índices de preços ao consumidor não representam 

uma medida confiável da inflação devido a dois aspectos: i) não reflete de forma precisa 

o aumento de preços que ocorre no mercado e ii) não é perfeitamente controlado pela 

política monetária, não possuindo características fundamentais que o coloquem na 

condição de ser uma medida ideal da inflação. Embora sujeito à intensa variabilidade, a 

escolha do IPCA cheio, como índice oficial, de acordo com BOGDANSKI et al. (2000), 

tornou-se inevitável, pois a sociedade já havia testemunhado vários episódios de 

manipulação de índices de preços anteriormente e qualquer mudança relacionada com a 

supressão de itens do índice-meta despertaria desconfiança. Para o BCB (2014a), o 

IPCA está mais próximo do conceito de bem-estar, pois é mais representativo para 
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mensurar o verdadeiro poder de compra do consumidor, apesar de que, embora no longo 

prazo o núcleo e o índice pleno tendam a convergir, no curto prazo podem divergir 

significativamente. 

Cabe ressaltar também que, apesar da relevância do conceito de inflação 

subjacente, não há um consenso sobre a medida ideal de núcleo. Recentemente, alguns 

bancos centrais abandonaram o uso de medidas de núcleo para se focarem unicamente 

na inflação cheia (LITVAC, 2013), em grande medida, devido à literatura internacional 

ter encontrado resultados não muito favoráveis ao uso deste instrumento como guia da 

evolução futura dos preços. Nas palavras de MANKIKAR e PAISLEY (2002): 

“Measures of core inflation are potentially useful in answering these 

questions, but as summary statistics, they are no substitute for 

understanding the sources of shocks affecting the economy and how these 

are likely to evolve over the future (…)When all measures are giving the 

same message then, in a sense, monetary policy makers can reasonably 

consider that they are providing a reliable guide to inflationary pressures. It 

is when the measures start to display different trends that they need to take 

a much closer look at the reasons behind those divergences (MANKIKAR e 

PAISLEY, 2002, p. 382) 

Todo esse descrédito reside nas incertezas quanto à capacidade das medidas de 

núcleo em trazer informações adicionais para a previsão da inflação futura que já não 

estejam contidas nos dados da inflação corrente e passada (LITVAC, 2013). Contudo, a 

principal vantagem da adoção do núcleo de inflação reside em evitar a necessidade de 

uma maior volatilidade na taxa de juros para neutralizar choques, no caso brasileiro, 

oriundos, muitas vezes, do comportamento dos preços dos derivados de petróleo 

pertencentes ao grupo de preços administrados (MENDONÇA, 2007). Sucessivos 

descumprimentos da meta de inflação anunciada levam a rigidez para baixo na definição 

da taxa, de modo que a autoridade monetária não tenta reverter o choque primário de 

preços, mas procura acomodar os efeitos primários do aumento de preços, enquanto 

neutraliza os efeitos secundários do choque na taxa de inflação, considerando o tamanho 

do choque e os seus efeitos em termos de atividade econômica (BCB, 2013b). 

Portanto, estudos desagregados, na busca pela construção de medidas que tenham 

capacidade de trazer novas informações sobre o comportamento dos preços, têm muito a 

acrescentar para o debate sobre políticas de combate à inflação. Enquanto houver 

grupos de preços influentes, com inflação estruturalmente acima da meta, será pequeno 

o espaço para reduções substanciais da taxa de juros (MARTINEZ e CERQUEIRA, 

2013). A utilização de um instrumento com a essência do núcleo de inflação, de modo 
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que a volatilidade dos preços dos derivados de petróleo não interfira na tendência do 

índice oficial, além atenuar os custos de altas taxas de juros, torna desnecessária a 

manutenção de preços baixos para os derivados, reduzindo a ocorrência de inflação 

importada. Garantindo transparência na sua implementação e abdicando da política de 

controle indireto de preços, pode-se reforçar o nível de credibilidade a partir de uma 

maior neutralidade do governo quanto ao funcionamento do mercado. 
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Considerações Finais 
 

Este trabalho visou estimar a influência direta e indireta do óleo diesel e da 

gasolina automotiva sobre a inflação brasileira no período de 2005 a 2013, tomou-se 

como referência, respectivamente, o Índice de Preços ao Produtor Amplo, segundo a 

origem de produção das mercadorias (IPA-OG), o qual responde pelo componente de 

maior contribuição na formação do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), e o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A partir da adaptação, elaboração e 

aplicação da metodologia baseada na análise insumo-produto testou-se a hipótese se 

uma intervenção indireta na precificação dos derivados de petróleo tem, de fato, um 

papel de refrear pressões inflacionárias. Nesse sentido, foram identificados três fatores 

que formam o efeito total dos derivados sobre os índices de preços: a) o efeito direto, o 

qual é dado pelo peso da estrutura de ponderação atualizada do índice; b) o efeito 

indireto sobre as demais atividades econômicas, o qual é dado pela proxy do custo de 

cada atividade econômica com os insumos óleo diesel e gasolina; e c) o efeito indireto 

sobre o frete, e como este impacta as demais atividades econômicas. 

Inicialmente, foram mensurados os efeitos do óleo diesel sobre o IPA-OG e o 

IGP-M. Constatou-se que o óleo diesel está entre as dez maiores ponderações do IPA-

OG, representando a sétima maior representatividade nos anos de 2005 e 2006 e a 

oitava maior nos demais anos da análise. Desse modo, supôs-se um aumento do preço 

de venda do óleo diesel nas refinarias, de modo que o seu preço para o consumidor final 

aumente em 1%, em que foi possível observar a real influência do óleo diesel sobre a 

inflação. Os efeitos direto e indireto do óleo diesel sobre o IGP-M andam, praticamente, 

pari passu, ressaltando-se o ano de 2008, em que o efeito indireto representaria 45% do 

efeito total.  

Em seguida, mensuraram-se os efeitos da gasolina automotiva sobre o IPCA. 

Dentre os grupos da estrutura de classificação dos bens do índice, o grupo Transportes é 

o segundo maior em participação. Um dos principais itens pertencentes ao grupo é a 

gasolina, cujo peso apresentou uma trajetória levemente decrescente no horizonte de 

análise, de modo que os gastos com gasolina no orçamento familiar vêm perdendo 

participação em relação aos demais itens, em parte influenciado pelo comportamento 

praticamente estável do preço do derivado. Da mesma forma como no caso do óleo 

diesel, supôs-se um aumento do preço de venda da gasolina nas refinarias, de modo que 

o seu preço para o consumidor final aumente em 1%, em que se observou a real 
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influência da gasolina sobre o IPCA, ao se contabilizar os efeitos indiretos. O efeito 

transmissão sobre os demais produtos ou atividades econômicas se apresentou inferior, 

em termos de magnitude, ao do óleo diesel. Isso se explica, em parte, porque o óleo 

diesel trata-se da grande fonte energética do transporte de carga e, portanto, tem sua 

cadeia de consumo na economia mais diversificada e extensa do que a da gasolina. Os 

efeitos indiretos da gasolina sobre o IPCA representam cerca de 1/5 do efeito total, 

ressaltando-se o ano de 2011, em que o efeito indireto representaria 21,5% do efeito 

total, em parte explicado pelo maior consumo do derivado na economia, dado ao 

sucesso do estímulo tributário à aquisição de automóveis. 

A partir desses resultados gerais, buscou-se trazer à discussão a política de 

controle indireto de preços dos derivados e, aplicando a metodologia proposta, mostrar 

em que medida ela tem influenciado no processo inflacionário nacional. A política é dita 

indireta, pois, após a liberalização do setor de petróleo, a Petrobras passou a ser a 

empresa dominante e não mais monopolista, de modo que o governo, sendo detentor do 

seu controle acionário, ganha um grau de liberdade no atendimento de objetivos 

políticos influenciando indiretamente na estratégia da empresa. Desse modo, a Petrobras 

não vem praticando a paridade de preços de combustíveis, justificando esta opção 

devido a maior volatilidade dos preços de referência internacional. Contudo, nos 

últimos anos da análise, os preços de referência internacionais apresentaram um 

comportamento praticamente estável, o que não mais justificava a estratégia de preços 

de derivados de petróleo nacional. 

Nesse sentido, realizou-se o exercício de considerar os preços de referência 

internacional como os preços hipotéticos a serem praticados no mercado doméstico, 

caso o governo se valesse do conceito de custo de oportunidade. Os preços foram 

ajustados conforme os custos de internação dos preços das referências internacionais e 

foi possível observar que as variações anuais no preço de referência foram de 

magnitudes superiores às dos preços de revenda nacionais, de modo que se pôde inferir 

que a volatilidade dos preços dos principais derivados de petróleo não tem sido 

repassada com frequência aos consumidores brasileiros. 

Primeiramente, observou-se que a contribuição do óleo diesel sobre o IGP-M foi 

inferior à contribuição da gasolina sobre o IPCA. No caso do óleo diesel, deve-se 

ressaltar o problema estrutural relacionado às restrições técnicas, oriundas de um parque 

de refino que ainda não está adaptado ao perfil da demanda nacional, o qual, 

independentemente do patamar do preço internacional, exige a ocorrência de 
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importações. Nesse sentido, taxas de câmbio desvalorizadas impactam nos preços 

domésticos de revenda, reforçando a contribuição do óleo diesel sobre o IGP-M, por 

meio da ocorrência de inflação de importação em 2005, no período da crise econômica 

de 2008/2009 e nos últimos anos da análise. Nos anos de 2005, 2006, 2008 e 2013, a 

influência total do óleo diesel foi adicional sobre o IGP-M, de modo que se o preço do 

óleo diesel para uso final fosse orientado plenamente pelo preço de referência 

internacional, o índice de preço não seria tão pressionado pelo preço do derivado. Por 

outro lado, nos demais anos, se evidencia a sustentação da inflação medida pelo IGP-M, 

com destaque para o ano de 2011, em que os preços domésticos não seguiram a mesma 

magnitude de tendência de alta exibida pelos preços de referência e evitaram 0,687 p.p. 

de aumento no índice. 

O caso da gasolina acaba ganhando atenção especial já que se trata da influência 

sobre o IPCA, índice oficial do governo e balizador da meta de inflação. A inflação só 

esteve abaixo da meta em apenas três anos do período de análise, são eles 2006, 2007 e 

2009, mas nos demais também não houve extrapolação da margem de tolerância. O ano 

de maior contribuição da gasolina no índice foi 2005 com 0,434 p.p., representando 

também sua maior participação no índice durante todo o período de análise (7,6%). O 

ano de início da crise financeira foi o de menor contribuição, apenas 0,027 p.p. no 

IPCA, dada a pequena variação de aumento no preço de revenda de 0,52%. Contudo, 

em comparação com os preços de referência, o IPCA poderia ter registrado 3,57% no 

ano, bem abaixo da meta de inflação e da real medição de 5,9% ocorrida em 2008. A 

política de controle indireto de preços do derivado apresentou resultados positivos no 

combate à inflação nos anos de 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, com destaque 

para 2007, em que as variações dos preços domésticos da gasolina foram bem inferiores 

às dos preços de referência, evitando-se 1,832 p.p. no IPCA e mantendo o índice abaixo 

da meta, ao fechar o ano em 5,9%. Ressalta-se também o ano de 2011, em que a 

inflação poderia ter ultrapassado a margem de tolerância. 

A partir do amortecimento, os preços domésticos dos derivados não apresentaram 

tamanha volatilidade quanto os preços de referência internacional, o que preveniu 

grandes variações nos índices de preços, principalmente, no IPCA. Este, por se tratar do 

índice oficial do governo e refletir o custo de vida da população, recebe atenção especial 

de modo a evitar distorções nas decisões de consumo, de modo a sustentar o nível de 

utilidade dos agentes econômicos e, portanto, o bem-estar social. Nesse sentido, embora 

o peso da gasolina no IPCA apresente uma tendência decrescente no período de análise, 
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sua relevância para conter pressões inflacionárias ainda é grande. O mesmo vale para o 

óleo diesel que, mesmo apresentando pouca representatividade no IPCA, devido seu 

elevado efeito transmissão na economia, diagnosticado via IGP-M, tende a influenciar 

de maneira significativa grande parte dos demais itens que formam o índice oficial. 

Outros benefícios, como redução dos custos de transporte e custos evitados de elevação 

da taxa de juros também devem ser creditados à execução da política de controle 

indireto de preços. Contudo, a política apresenta também custos sociais que merecem 

atenção, tais como distorções no sistema de preços a partir da mudança artificial dos 

preços relativos, deterioração da situação financeira da Petrobras, redução da 

atratividade do setor sucroalcooleiro com impactos negativos no mercado de etanol, 

bem como, e não menos importantes, custos ambientais locais e globais. 

Por fim, em consonância à abordagem estruturalista, a qual apresenta um 

receituário alternativo, mais flexível, principalmente, quanto à busca das causas da 

inflação, sugeriu-se a adoção de um instrumento com a essência do núcleo de inflação 

como medidor oficial do governo e, portanto, balizador das metas inflacionárias. Desse 

modo, a volatilidade dos preços dos derivados de petróleo não comprometeria a 

tendência do índice oficial de inflação, além do que poderia atenuar os custos de altas 

taxas de juros, que representam uma taxa de sacrifício elevada à sociedade brasileira. 

Isso poderia tornar desnecessária a manutenção de preços baixos para os derivados de 

petróleo, reduzindo a ocorrência de inflação importada. Há que se ponderar, entretanto, 

os custos políticos e de credibilidade junto ao mercado de tal proposta. 

Diante do exposto, é conveniente elencar algumas limitações do estudo. A 

primeira refere-se às estruturas anuais de ponderação do IPA-OG, haja visto que não são 

de domínio público e apenas se teve acesso a três anos, as quais foram realocadas dentre 

o horizonte de análise de forma a garantir resultados minimamente consistentes. Além 

disso, foram utilizadas MIP Brasil projetadas para os anos entre 2010 e 2013, que 

consideraram taxas de crescimento econômico baseadas no Plano Nacional de Energia 

do Brasil – PNE 2030 (EPE, 2007), as quais podem ser considerados parâmetros 

relativamente desatualizados e que não puderam ser atualizados dado o escopo do 

trabalho. Ainda nesse sentido, considerando que a MIP apresenta uma visão 

simplificada de uma realidade complexa, é evidente que tentativas de correção e 

atualização de coeficientes tecnológicos, baseadas na ideia de utilizar uma correção 

uniforme aplicável a todas as atividades econômicas (método RAS), nem sempre geram 

resultados que se assemelham à matriz oficial associada. Pelo emprego deste método 
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desconsideram-se restrições tecnológicas, ou seja, pressupõe-se a não ocorrência de 

economias de escala e de escopo. O modelo assume: coeficientes tecnológicos não 

mudam ao longo do tempo (ano), o que significa que não são considerados quaisquer 

efeitos em termos de mudanças de preços ou avanços/barreiras tecnológicas39; retornos 

constantes de escala, de modo que para qualquer quantidade produzida serão utilizadas 

as mesmas combinações relativas de fatores de produção (CAVALHEIRO, 1998); 

oferta de recursos produtivos infinita e perfeitamente elástica, assim como o uso desses 

recursos é feito com máxima eficiência.  

Uma forma de minimizar a ocorrência destas limitações é a aplicação da família 

dos modelos de Equilíbrio Geral Computável (EGC). Os modelos de EGC oferecem um 

arcabouço coerente de análise capaz de capturar todos esses aspectos relevantes e, 

assim, têm sido usados extensivamente para a análise de políticas energéticas 

(SCARAMUCCI et al., 2004). Um modelo EGC pode ser entendido como uma 

representação estilizada de uma economia envolvendo, entre outras coisas, produtores, 

consumidores e mercados, e tendo, como variáveis endógenas, basicamente os preços e 

quantidades associados aos fluxos de renda. São usados tipicamente para simular 

políticas ou eventos exógenos. Um caso base é construído para refletir a realidade então 

existente. Cenários são construídos alterando-se os valores de algumas variáveis 

exógenas ou parâmetros, para refletir mudanças estruturais ou conjunturais. O equilíbrio 

pós-choque é então computado, tornando possível quantificar os impactos econômicos 

das alterações introduzidas. Eles possibilitam variações nos preços relativos, na 

substituição de fatores de produção e de produtos. Dessa forma, é possível elencar dois 

fatores que tem contribuído para a popularização desta metodologia: i) permite o 

estabelecimento de modelos de larga escala que captura as interdependências e 

interações entre vários setores e ii) todas as relações no modelo são derivadas da teoria 

microeconômica e, consequentemente, suas aplicações não dependem de séries de 

tempo (PEROBELLI et al., 2009). 

Assim, ainda que a aplicação da metodologia do presente estudo seja inédita em 

nível nacional no que se refere ao estudo da relação existente entre os derivados de 

petróleo e a inflação, se reconhece que ela poderia servir de base para uma modelagem 

mais robusta, no caso, utilizando modelos dinâmicos e integrados de EGC. À guisa de 

                                                 
39 De acordo com MILLER e BLAIR (1985), a matriz de coeficientes tecnológicos apresenta, contudo, 

um bom desempenho prático, principalmente, quando convertida para a sua inversa de Leontief dando 

origem aos coeficientes de interdependência e à produção bruta setorial, em conjunto com um 

determinado vetor. 
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exemplo, a aplicação de um modelo com estas características permitiria captar/ 

incorporar restrições tecnológicas e variações nos fatores de produção (capital e 

trabalho) à modelagem econômica. Finalmente, uma sugestão para trabalhos futuros 

seria analisar em que medida políticas de eficiência energética poderiam afetar essa 

relação, dado que uma política voltada para o setor de transportes poderia afetar o 

padrão de consumo de derivados de petróleo. Metas de economia de energia 

possivelmente impactariam nos orçamentos das famílias e das empresas, de modo a 

reduzir o consumo de derivados e aumentar a eficiência no setor. Assim, as ponderações 

referentes aos derivados nos índices de preços devem ser impactadas, o que tem muito a 

acrescentar para o debate sobre políticas de combate à inflação. Além disso, outro ponto 

que merece atenção se refere a estudos desagregados, na busca pela construção de 

medidas que tenham capacidade de trazer novas informações sobre o comportamento 

dos preços, bem como em que medida um índice de preço exerce influência sobre outro, 

por exemplo, no caso das tarifas de energia elétrica as quais são corrigidas pelo IGP-M 

e têm significativa participação no grupo de preços administrados do IPCA. 
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Anexo I: Bases Conceituais da Análise Insumo-Produto 
 

De acordo com MILLER e BLAIR (1985), essencialmente, os conjuntos de dados 

necessários para rodar um modelo de insumo-produto são os valores monetários de 

transações entre pares de atividades econômicas e os valores monetários referentes a 

bens e serviços de demanda final. Entende-se por demanda final, o consumo exógeno às 

atividades econômicas que constituem os produtores de uma economia, são eles, por 

exemplo, famílias, governo e comércio exterior. Assumindo que uma economia pode 

ser dividida em 𝑛 atividades econômicas, temos que: 

 

𝑥1 = 𝑧11 + ⋯ + 𝑧1𝑗 + ⋯ + 𝑧1𝑛 + 𝑦1 

⋮ 

𝑥𝑖 = 𝑧𝑖1 + ⋯ + 𝑧𝑖𝑗 + ⋯ + 𝑧𝑖𝑛 + 𝑦𝑖 = ∑ 𝑧𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

+ 𝑦𝑖 

⋮ 
𝑥𝑛 = 𝑧𝑛1 + ⋯ + 𝑧𝑛𝑗 + ⋯ + 𝑧𝑛𝑛 + 𝑦𝑛 

onde, 𝑥𝑖 é o total da produção (em inglês, output) da atividade econômica 𝑖; 𝑧𝑖𝑗 refere-se 

às transações realizadas entre a atividade econômica 𝑖 e 𝑗; 𝑦𝑖 como a demanda final de 

bens e serviços da atividade econômica 𝑖. 

 

De modo que 

 

𝒙 =  [

𝑥1

⋮
𝑥𝑛

] , 𝒁 = [

𝑧11 ⋯ 𝑧1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑧𝑛1 ⋯ 𝑧𝑛𝑛

]       𝑒      𝒚 = [

𝑦1

⋮
𝑦𝑛

] , 𝑜𝑛𝑑𝑒       𝒙 = 𝒁𝒊 + 𝒚 

onde, os termos em negrito representam uma notação matricial e 𝒊 um vetor coluna de 

um total de 𝑛, o qual representa as fontes e magnitudes dos insumos das 𝑛 atividades 

econômicas (𝒊′ representa um vetor linha de um total de 𝑛, o qual representa os destinos 

dos insumos das 𝑛 atividades econômicas). 

 

Do ponto de vista das colunas, tem-se a ótica do dispêndio, de modo que todos os 

insumos primários (𝑧𝑖𝑗) e as demandas finais (𝑦) são considerados como compras ou 

despesas das atividades econômicas (destino dos insumos). Por outro lado, do ponto de 

vista das linhas, tem-se a ótica da oferta, em que todos os produtos (𝑧𝑖𝑗) são 

considerados valores agregados a partir do processo produtivo de cada atividade 

econômica (origem dos insumos). Cabe ressaltar que, ainda do ponto de vista das linhas, 
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incluem-se as importações de bens e serviços que podem servir de insumo para as 𝑛 

atividades econômicas. Tais números são o núcleo da análise insumo-produto e podem 

ser sumarizados numa matriz, tal como: 

 

 

Atividades 

econômicas 
Demanda final (y) Total 

produzido 
1 ⋯ n Consumo Investimento Governo Exportação 

Atividades 

econômicas 

1 z11 z1j z1n c1 i1 g1 e1 x1 

⋮ zi1 zij zin ci ii gi ei xi 

n zin znj znn cn in gn en xn 

Valor adicionado v1 vj vn vc vI vg ve V 

Importação m1 mj mn mc mI mg me M 

Total despendido x1 xj xn C I G E X 

 

Desagregando a demanda final, conforme tabela acima, é possível observar que a 

MIP está em consonância com as identidades macroeconômicas, de modo que, somando 

a coluna do Total produzido (produção bruta), temos: 

 

𝑋 = ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑉 + 𝑀 

 

E o mesmo valor pode ser encontrado ao somar a linha do Total despendido: 

 

𝑋 = ∑ 𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

+ 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝐸  

 

Igualando as duas equações para 𝑋 e subtraindo os somatórios de 𝑥 (dispêndio e 

produção doméstica) de ambos os lados, chega-se a 

 

𝑉 + 𝑀 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝐸    𝑜𝑢    𝑉 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝐸 − 𝑀) 

 

O principal conceito da análise insumo-produto é o coeficiente técnico, o qual 

representa o valor dos insumos 𝑖 utilizados na produção de 𝑗 em relação ao valor da 

produção de 𝑗: 

 

𝑎𝑖𝑗 =
𝑧𝑖𝑗

∑ 𝑧𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

=
𝑧𝑖𝑗

𝑥𝑗
 

onde, 𝑎𝑖𝑗 trata-se dos coeficientes técnicos de produção, isto é, a participação do 𝑖-

ésimo insumo para produzir uma unidade da 𝑗-ésima atividade econômica; 𝑧𝑖𝑗 é a 

despesa do insumo 𝑖 destinado à atividade econômica 𝑗; 𝑥𝑗 é a despesa total da 𝑗-ésima 

atividade econômica. 
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De acordo com RATHMANN (2012), o coeficiente técnico revela dois tipos de 

dependência: a) quanto 𝑗 depende de 𝑖 para as suas compras (como insumo) e b) quanto 

𝑖 depende de 𝑗 para as suas vendas (como produto). Servem, portanto, para conhecer as 

relações diretas entre as atividades econômicas, prever as demandas de insumos e 

efeitos diretos do aumento de demanda final, por exemplo. A partir disso, conforme 

GUILHOTO (2011), pode-se derivar o sistema aberto de Leontief40, assumindo-se que 

os fluxos intermediários por unidade do produto final são fixos: 

 

∑ 𝑧𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

+ 𝑦𝑖 = ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

+ 𝑦𝑖 = 𝑥𝑖 ,       𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 

onde, 𝒂𝒊𝒋 trata-se dos coeficientes técnicos de produção; 𝒚𝒊 é a demanda final por 

produtos do setor 𝒊; e 𝒙𝒊 é a produção doméstica total do setor 𝒊. 

 

Assim, os fluxos entre as atividades econômicas podem ser expressos pelo sistema 

de equações simultâneas a seguir, na forma matricial: 

 

𝒙 = 𝑨𝒙 + 𝒚 

onde, 𝒙 é o vetor de produções totais das atividades econômicas, 𝑨 é a matriz dos 

coeficientes técnicos de produção; e 𝒚 é o vetor da demanda final dos setores. 

 

Desde que a matriz (𝑰 − 𝑨) admita uma inversa, pode-se usá-la para exprimir a 

relação entre a demanda final e o valor da produção da seguinte forma: 

 

(𝑰 − 𝑨)𝒙 = 𝒚  ∴  𝒙 = (𝑰 − 𝑨)−1 ∙ 𝒚 

onde, 𝑰 é a matriz identidade; e (𝑰 − 𝑨)−1 é a matriz dos coeficientes de 

interdependência ou matriz inversa de Leontief. 

 

Assim, dado que 𝑳 =  (𝑰 − 𝑨)−1 é a matriz inversa de Leontief, tem-se que: 

 

𝑿 = 𝑳𝒀, 𝑖𝑠𝑡𝑜 é: 

𝑥1 = 𝑙11𝑦1 + ⋯ + 𝑙1𝑗𝑦𝑗 + ⋯ + 𝑙1𝑛𝑦𝑛 

⋮ 

                                                 
40 O sistema aberto de Leontief considera a demanda final como sendo exógena ao sistema, enquanto que 

no sistema fechado esta é considerada endógena. 
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𝑥𝑖 = 𝑙𝑖1𝑦1 + ⋯ + 𝑙𝑖𝑗𝑦𝑗 + ⋯ + 𝑙𝑖𝑛𝑦𝑛 

⋮ 

𝑥𝑛 = 𝑙𝑛1𝑦1 + ⋯ + 𝑙𝑛𝑗𝑦𝑗 + ⋯ + 𝑙𝑛𝑛𝑦𝑛 

onde, 𝑙𝑖𝑗 são os coeficientes de interdependência da matriz de Leontief. 

 

Cada coeficiente de interdependência indica os requerimentos diretos e indiretos 

do insumo do setor 𝑖 por unidade de demanda final em termos do produto bruto do setor 

𝑗, isto é, os coeficientes de interdependência podem ser interpretados como uma proxy 

dos custos de cada atividade econômica 𝑗 referentes aos insumos necessários de cada 

setor 𝑖. 
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Anexo II: Método RAS 
 

O método RAS leva em consideração dois efeitos simultâneos para se atualizar a 

MIP: a) variações relativas nas proporções de insumos requeridos em certas indústrias, 

isto é, mudanças no processo produtivo (efeito substituição) e b) mudanças na 

produtividade, isto é, deslocamento das tendências upward e downward, no grau de 

fabricação de certas indústrias (efeito produtividade). Ao utilizarmos a terminologia de 

STONE (1963), quem apresentou sistematicamente mudanças tecnológicas no contexto 

de tabelas insumo-produto, é possível perceber que RAS é um código proveniente da 

notação: 

 

𝑎𝑖𝑗
∗ = 𝑟𝑖 ∙ 𝑎𝑖𝑗 ∙ 𝑠𝑗 ,    𝑐𝑜𝑚     𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 

onde, 𝑎𝑖𝑗 e 𝑎𝑖𝑗
∗  são, respectivamente, os valores do (i, j) − ésimo  coeficiente técnico no 

período inicial e no período projetado (estimado);  𝑟𝑖 multiplicador que indica o efeito 

substituição e 𝑠𝑗 multiplicador que indica o efeito produtividade. 

 

De acordo com RATHMANN (2012), a partir de uma matriz de coeficientes 𝑨(0) 

e de três informações do ano de interesse (ano 1) estima-se para o ano 𝑡 = 1 a nova 

matriz de coeficientes técnicos 𝑨(1). As informações necessárias são: i) produção total 

bruta, representada por 𝑥𝑗; ii) vendas totais entre setores, representada por 𝑢𝑖 =

∑ 𝑧𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 ; e iii) compras totais entre setores, representada por 𝑣𝑗 = ∑ 𝑧𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1 . Como 

vetores, temos que: 𝒙 = [

𝑥1

⋮
𝑥𝑛

], 𝒖 = [

𝑢1

⋮
𝑢𝑛

] e 𝒗 = [

𝑣1

⋮
𝑣𝑛

], isto é, 𝑿(1), 𝑼(1) e 𝑽(1). O 

processo iterativo de cálculo é definido por meio das seguintes equações: 

 

𝒁0 = 𝑨(0)𝒙(1) = [
𝑎11(0) ⋯ 𝑎1𝑛(0)

⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑛1(0) ⋯ 𝑎𝑛𝑛(0)

] [
𝑥1(1) 0 0

0 ⋱ 0
0 0 𝑥𝑛(1)

] = [
𝑎11(0)𝑥1(1) ⋯ 𝑎1𝑛(0)𝑥𝑛(1)

⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑛1(0)𝑥1(1) ⋯ 𝑎𝑛𝑛(0)𝑥𝑛(1)

] 

 

 

Se as somas das linhas e das colunas da matriz 𝒁0 correspondem às informações 

contidas nos vetores 𝑼(1) e 𝑽(1), respectivamente, significa que os coeficientes 

técnicos de 𝑨(0) em conjunto com os novos coeficientes da produção total bruta, 𝑿(1), 

geram os valores apropriados de vendas e compras entre as atividades econômicas. Caso 

contrário, isto é, se 
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𝑎11(0)𝑥1(1) + ⋯ + 𝑎1𝑛(0)𝑥𝑛(1) = 𝑢1
0 ≠ 𝑢1(1) 

⋮ 
𝑎𝑛1(0)𝑥1(1) + ⋯ + 𝑎𝑛𝑛(0)𝑥𝑛(1) = 𝑢𝑛

0 ≠ 𝑢𝑛(1) 
e 

𝑎11(0)𝑥1(1) + ⋯ + 𝑎𝑛1(0)𝑥1(1) = 𝑣1
0 ≠ 𝑣1(1) ⋯  𝑎1𝑛(0)𝑥𝑛(1) + ⋯ + 𝑎𝑛𝑛(0)𝑥𝑛(1) = 𝑣𝑛

0 ≠ 𝑣𝑛(1) 

 

temos que os termos de ajuste se dão, respectivamente, por 
𝑢𝑖(1)

𝑢𝑛
0 = 𝑟𝑖  e   

𝑣𝑗(1)

𝑣𝑛
0 = 𝑠𝑗. 

Assim, 𝐴1 = [
𝑟1

1 0 0
0 ⋱ 0
0 0 𝑟𝑛

1
] 𝐴(0) e 𝐴2 = 𝐴1 [

𝑠1
1 0 0

0 ⋱ 0
0 0 𝑠𝑛

1
], de modo que 𝐴2 = 𝑟1̂𝐴(0)𝑠1̂. 

𝐴2 trata-se da matriz de coeficientes técnicos estimados, levando em consideração 

apenas 𝑘 = 1 iteração, usando o balanço de fatores das linhas e das colunas (termos de 

ajuste). De acordo com MILLER e BLAIR (1985), o número de iterações necessárias 

depende da forma como se pretende aproximar os valores marginais de linhas e colunas 

da matriz estimada com os valores conhecidos dos vetores 𝑼(1) e 𝑽(1). Um critério é 

continuar as iterações até que todos os elementos em [|𝑢(1) − 𝑢𝑘|] e [|𝑣(1) − 𝑣𝑘|] 

sejam não mais do que 𝜀, onde 𝜀 é um pequeno número positivo, tal como 0,001. 
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Anexo III: Estruturas de Ponderação Adaptadas 
 

Tabela 5. Estrutura de ponderação adaptada do IPCA para o período 2005-2013. 

Classe de atividade 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Agricultura, silvicultura, exploração florestal 2,54 2,28 2,35 2,81 2,65 2,69 2,48 2,60 2,98 

Pecuária e pesca 5,35 4,28 3,77 4,28 4,39 4,29 4,63 4,64 4,67 

Petróleo e gás natural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Minério de ferro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros da indústria extrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alimentos e Bebidas 14,23 14,26 14,82 15,31 15,67 15,84 16,26 16,16 16,85 

Produtos do fumo 1,19 0,98 0,82 0,85 0,99 1,05 1,04 0,86 1,00 

Têxteis 0,21 0,14 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,09 0,08 

Artigos do vestuário e acessórios 3,65 4,17 4,66 4,61 4,74 4,78 4,86 4,42 4,39 

Artefatos de couro e calçados 1,47 1,64 1,78 1,82 1,83 1,87 1,91 1,92 1,94 

Produtos de madeira - exclusive móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celulose e produtos de papel 0,22 0,28 0,33 0,31 0,31 0,32 0,32 0,33 0,34 

Jornais, revistas, discos 0,59 0,83 1,06 1,02 1,01 0,99 0,98 0,69 0,68 

Refino de petróleo e coque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gasolina automotiva 4,25 4,62 4,54 4,29 4,11 4,01 4,01 3,97 3,86 

Óleo diesel 0,12 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,13 0,13 

Álcool 1,06 0,86 0,37 0,36 0,35 0,37 0,42 0,94 0,90 

Produtos  químicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fabricação de resina e elastômeros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Produtos farmacêuticos 4,01 3,51 2,95 2,86 2,88 2,85 2,77 3,48 3,43 

Defensivos agrícolas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Perfumaria, higiene e limpeza 2,73 3,59 4,43 4,42 4,48 4,42 4,39 5,20 5,24 

Tintas, vernizes, esmaltes e lacas 0,22 0,20 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,22 0,23 

Produtos e preparados químicos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Artigos de borracha e plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cimento 0,00 0,18 0,18 0,21 0,22 0,21 0,21 0,18 0,18 

Outros produtos de minerais não-metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fabricação de aço e derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Metalurgia de metais não-ferrosos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Produtos de metal - exclusive máquinas e 

equipamentos 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máquinas e equipamentos, inclusive 

manutenção e reparos 
0,40 0,42 0,43 0,40 0,41 0,41 0,40 0,36 0,35 

Eletrodomésticos 1,59 1,43 1,22 1,13 1,05 1,03 0,97 1,06 1,04 

Máquinas para escritório e equipamentos de 

informática 
1,23 0,98 0,79 0,68 0,62 0,57 0,47 0,86 0,80 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Material eletrônico e equipamentos de 

comunicações 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparelhos/instrumentos médico-hospitalar, 

medida e óptico 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Automóveis, camionetas e utilitários 6,32 6,65 6,80 6,57 5,95 5,64 5,20 7,52 7,00 

Caminhões e ônibus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Peças e acessórios para veículos automotores 0,73 0,83 0,92 0,92 0,94 0,93 0,89 0,74 0,72 



118 

 

Outros equipamentos de transporte 1,44 1,33 1,23 1,25 1,31 1,34 1,36 1,70 1,69 

Móveis e produtos das indústrias diversas 2,25 2,21 2,14 2,08 2,12 2,16 2,15 2,29 2,28 

Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza 

urbana 
8,30 7,55 6,53 6,18 6,14 6,15 5,99 6,06 5,47 

Construção 0,29 0,66 1,04 1,05 1,08 1,10 1,13 1,93 1,96 

Comércio 3,23 3,26 3,29 3,26 3,26 3,26 3,24 3,00 3,00 

Transporte, armazenagem e correio 7,82 7,20 6,56 6,45 6,50 6,63 6,75 4,91 4,77 

Serviços de informação 3,95 5,23 6,31 6,05 5,84 5,62 5,36 4,85 4,61 

Intermediação financeira e seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços imobiliários e aluguel 8,73 7,56 6,34 6,34 6,42 6,44 6,52 6,91 7,13 

Serviços de manutenção e reparação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços de alojamento e alimentação 3,19 3,03 3,01 3,13 3,31 3,47 3,62 3,66 3,84 

Serviços prestados às empresas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Educação mercantil 0,83 1,01 1,20 1,19 1,20 1,22 1,24 0,73 0,74 

Saúde mercantil 1,32 1,47 1,66 1,68 1,69 1,72 1,73 1,51 1,54 

Outros serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Educação pública 3,32 4,03 4,78 4,76 4,79 4,88 4,96 2,91 2,97 

Saúde pública 3,08 3,43 3,87 3,91 3,95 4,01 4,04 3,52 3,58 

Administração pública e seguridade social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 6. Estrutura de ponderação adaptada do IPA-OG para o período 2005-2013. 

Classe de atividade 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Agricultura, silvicultura, exploração florestal 15,91 15,91 15,36 19,56 19,56 19,56 15,36 15,91 15,91 

Pecuária e pesca 8,81 8,81 8,81 9,41 9,41 9,41 8,81 8,81 8,81 

Petróleo e gás natural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Minério de ferro 1,77 1,77 2,59 4,49 4,49 4,49 2,59 1,77 1,77 

Outros da indústria extrativa 1,52 1,52 0,64 0,84 0,84 0,84 0,64 1,52 1,52 

Alimentos e Bebidas 14,25 14,25 14,44 15,85 15,85 15,85 14,44 14,25 14,25 

Produtos do fumo 0,55 0,55 0,53 0,52 0,52 0,52 0,53 0,55 0,55 

Têxteis 1,70 1,70 1,52 1,34 1,34 1,34 1,52 1,70 1,70 

Artigos do vestuário e acessórios 0,63 0,63 1,10 1,24 1,24 1,24 1,10 0,63 0,63 

Artefatos de couro e calçados 1,35 1,35 1,19 0,90 0,90 0,90 1,19 1,35 1,35 

Produtos de madeira - exclusive móveis 1,03 1,03 0,61 0,67 0,67 0,67 0,61 1,03 1,03 

Celulose e produtos de papel 2,49 2,49 2,36 2,01 2,01 2,01 2,36 2,49 2,49 

Jornais, revistas, discos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Refino de petróleo e coque 2,73 2,73 2,70 2,63 2,63 2,63 2,70 2,73 2,73 

Gasolina automotiva 1,52 1,52 1,52 1,53 1,53 1,53 1,52 1,52 1,52 

Óleo diesel 3,27 3,27 3,17 2,85 2,85 2,85 3,17 3,27 3,27 

Álcool 1,07 1,07 0,56 0,95 0,95 0,95 0,56 1,07 1,07 

Produtos  químicos 3,83 3,83 3,75 3,02 3,02 3,02 3,75 3,83 3,83 

Fabricação de resina e elastômeros 1,58 1,58 1,23 0,84 0,84 0,84 1,23 1,58 1,58 

Produtos farmacêuticos 1,41 1,41 1,55 1,33 1,33 1,33 1,55 1,41 1,41 

Defensivos agrícolas 0,81 0,81 0,95 0,76 0,76 0,76 0,95 0,81 0,81 

Perfumaria, higiene e limpeza 1,02 1,02 1,13 1,03 1,03 1,03 1,13 1,02 1,02 
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Tintas, vernizes, esmaltes e lacas 0,54 0,54 0,47 0,50 0,50 0,50 0,47 0,54 0,54 

Produtos e preparados químicos diversos 0,55 0,55 0,76 0,58 0,58 0,58 0,76 0,55 0,55 

Artigos de borracha e plástico 2,18 2,18 2,85 2,64 2,64 2,64 2,85 2,18 2,18 

Cimento 0,51 0,51 0,50 0,51 0,51 0,51 0,50 0,51 0,51 

Outros produtos de minerais não-metálicos 1,52 1,52 1,57 1,63 1,63 1,63 1,57 1,52 1,52 

Fabricação de aço e derivados 5,37 5,37 3,86 2,57 2,57 2,57 3,86 5,37 5,37 

Metalurgia de metais não-ferrosos 1,67 1,67 1,61 1,22 1,22 1,22 1,61 1,67 1,67 

Produtos de metal - exclusive máquinas e 

equipamentos 
1,51 1,51 2,49 2,21 2,21 2,21 2,49 1,51 1,51 

Máquinas e equipamentos, inclusive 

manutenção e reparos 
2,36 2,36 3,57 3,21 3,21 3,21 3,57 2,36 2,36 

Eletrodomésticos 0,63 0,63 0,65 0,57 0,57 0,57 0,65 0,63 0,63 

Máquinas para escritório e equipamentos de 

informática 
0,57 0,57 0,75 0,58 0,58 0,58 0,75 0,57 0,57 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 1,64 1,64 1,91 1,77 1,77 1,77 1,91 1,64 1,64 

Material eletrônico e equipamentos de 

comunicações 
1,98 1,98 2,14 0,90 0,90 0,90 2,14 1,98 1,98 

Aparelhos/instrumentos médico-hospitalar, 

medida e óptico 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Automóveis, camionetas e utilitários 4,78 4,78 4,14 3,61 3,61 3,61 4,14 4,78 4,78 

Caminhões e ônibus 1,33 1,33 1,09 1,18 1,18 1,18 1,09 1,33 1,33 

Peças e acessórios para veículos automotores 3,04 3,04 2,90 2,24 2,24 2,24 2,90 3,04 3,04 

Outros equipamentos de transporte 0,64 0,64 0,64 0,52 0,52 0,52 0,64 0,64 0,64 

Móveis e produtos das indústrias diversas 0,70 0,70 0,88 0,80 0,80 0,80 0,88 0,70 0,70 

Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza 

urbana 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Comércio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transporte, armazenagem e correio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços de informação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Intermediação financeira e seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços imobiliários e aluguel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços de manutenção e reparação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços de alojamento e alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviços prestados às empresas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Educação mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saúde mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Educação pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saúde pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Administração pública e seguridade social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: elaboração própria. 

 


