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1 - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA  

 
O IPCA do Distrito Federal permaneceu relativamente estável em abril de 2021, apresentando 

variação de +0,05%. O resultado foi o menor entre as 16 regiões pesquisadas pelo IBGE. Já o Brasil 

apresentou variação de +0,31%. No acumulado entre maio de 2020 e abril de 2021, porém, a inflação 

distrital, de 6,86%, se encontra acima da nacional, de 6,76%.  

Gráfico 1 - IPCA – Variação mensal e acumulada em 12 meses (%) – Brasil e Regiões Pesquisadas – abril 

de 2021 

 

 Fonte: IBGE. Elaboração: Codeplan/Gecon-Nupre  

 

O índice de abril é resultado da contribuição positiva do grupo de Saúde e cuidados pessoais, cuja 

variação positiva de 1,03% acresceu 0,14 p.p. ao índice geral do mês. O seu comportamento reflete o reajuste 

de 6,79% a 10,08% autorizado pelo governo federal nos preços de diversos remédios que entrou em vigor 

no dia 1º de abril. O grupo de Alimentação e bebidas também apresentou leve inflação no mês, contribuindo 

0,06 p.p. ao índice geral em função do encarecimento de produtos da Alimentação fora do domicílio. 

Por outro lado, os Transportes, principal vetor inflacionário nos primeiros meses de 2021, 

apresentou retração em seus preços, com contribuição de -0,16 p.p., e segurou uma inflação maior em abril. 

A Gasolina recuou 1,47%, após crescer 28,96% no primeiro trimestre do ano, e a Passagem aérea 

apresentou queda de 9,16% em abril. 
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Gráfico 2 – IPCA – Variação mensal (%) e contribuição (p.p.), por grupo – Brasília – abril de 2021 

 

Fonte: IBGE/ Elaboração: Codeplan/Gecon-Nupre 

 

Tabela 1 – IPCA – 10 maiores contribuições positivas (azul) e negativas (laranja) e suas respectivas variações 

mensais, por subitem – Distrito Federal – abril de 2021 

  

Fonte: IBGE/ Elaboração: Codeplan/Gecon-Nupre 

 

O índice de difusão do IPCA distrital, indicador que mede a quantidade de itens com variação positiva 

em relação ao total da cesta, foi de 49,3% em abril, recuando para abaixo dos 50,0% pela primeira vez de 

setembro de 2020. Esse resultado corrobora a estabilidade observado nos preços distritais no mês. Destaca-

se que houve mais variações negativas ou nulas do que positivas no período entre os itens pesquisados, apesar 

de cinco dos nove grupos monitorados pelo IBGE apresentarem inflação em abril. 
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Gráfico 3 – IPCA – Índice de difusão – Distrito Federal – abril de 2019 a abril de 2021 

 

Fonte: IBGE/ Elaboração: Codeplan/Gecon-Nupre 

 

Em relação às faixas de renda1, os 25% mais pobres do Distrito Federal vivenciaram uma inflação de 

0,11% no período, acima do observado para as demais faixas. Esse resultado é parcialmente explicado pela 

composição da inflação de abril, com um recuo dos preços da Gasolina e da Passagem aérea, que não possuem 

grande peso na faixa de baixa renda, e um aumento em produtos de saúde. As três demais faixas apresentaram 

variações de +0,09% na faixa Média-baixa, +0,02% na Média-alta e -0,16% na faixa Alta. 

No acumulado em 12 meses, a inflação da capital federal registrou alta de 6,86% no período findo 

em abril de 2021. O aumento desse indicador em relação a março se deve ao fato de a inflação registrada no mês 

corrente ser superior à observada em abril de 2020, primeiro mês que capturou plenamente os efeitos da pandemia 

no Distrito Federal. Já o IPCA do Brasil acumula uma variação positiva de 6,76 % e vem se distanciando do limite 

superior estabelecido pelo Banco Central do Brasil para o ano de 2021 (5,25%). Esse movimento instou aumento 

nas projeções de inflação para o ano e elevação da Taxa Selic de 2,00% ao ano (a.a.) para 2,75% a.a., em 18 de 

março, e para 3,50% a.a. em 6 de maio. De acordo com o Boletim Focus2, as expectativas do mercado são de que 

o IPCA feche o ano de 2021 em 5,06%, indicando que as perspectivas são de que o processo inflacionário ceda 

nos próximos meses e traga o IPCA para dentro dos limites do Banco Central. 

                                                

1 A partir de janeiro de 2021, a Codeplan passou a elaborar e divulgar a inflação distrital para cada quartil de renda. Para 

mais informações, o estudo completo pode ser encontrado em: 

http://conjunturaeconomica.codeplan.df.gov.br/2021/02/09/ipca_especial-divulgacao-do-ipca-por-faixa-de-renda-do-df/  

2 Relatório de Mercado do Boletim FOCUS, do Banco Central, do dia 7 de maio de 2021. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20210507.pdf  

http://conjunturaeconomica.codeplan.df.gov.br/2021/02/09/ipca_especial-divulgacao-do-ipca-por-faixa-de-renda-do-df/
https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20210507.pdf
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Gráfico 4 – IPCA por faixa de renda – Variação mensal (%) – Distrito Federal – abril de 2021 

 

Fonte: GECON/DIEPS/CODEPLAN com dados do IBGE. 

 

Gráfico 5 – IPCA – Variação percentual acumulada em 12 meses – Brasil e Distrito Federal* – dezembro de 

2018 a abril de 2021 

 

Fonte: IBGE/ Elaboração: Codeplan/Gecon-Nupre. 

* Os valores em 2020 para o IPCA de Brasília desprezam a mudança na estrutura da série, servindo como balizadores 

preliminares. 
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Apesar do resultado ameno em abril, a pressão inflacionária de longo prazo na cesta de bens e serviços 

distrital fica evidente quando analisamos o núcleo da inflação por média aparada suavizada, que retira da 

análise as maiores variações positivas ou negativas do mês. A distância dos percentuais do IPCA e do núcleo 

mostra que a alta de preços no índice acumulado em 12 meses está associada a choques de fatores temporários 

ou sazonais, enquanto há um processo persistente em torno de 3,83%. É essa inflação perseverante que eleva 

as projeções da inflação no longo prazo. 

 

Gráfico 6 – IPCA e núcleo por média aparada suavizada – Variação acumulada em 12 meses (%) – Distrito 

Federal – julho de 2016 a abril de 2021 

 

Fonte: IBGE/ Elaboração: Codeplan/Gecon-Nupre 
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2 - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC 

 

A inflação incidente sobre as famílias com rendimentos entre um e cinco salários mínimos, que é 

capturada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), apresentou variação positiva de 0,11% em 

abril de 2021, percentual próximo, porém superior, ao registrado pelo IPCA (+0,05%). O índice foi novamente 

o menor entre as regiões pesquisadas, ficando abaixo da média nacional para o período (+0,38%). No 

acumulado do ano, a capital federal já observa uma inflação de 7,85%, enquanto o Brasil apresenta uma de 

+7,59%.  

 

Gráfico 7 - INPC – Variação mensal e acumulada em 12 meses (%) – Brasil e Regiões Pesquisadas – abril de 

2021 

 

Fonte: IBGE/ Elaboração: Codeplan/Gecon-Nupre 

 

O comportamento do INPC é influenciado pela contribuição advinda dos grupos de Saúde e cuidados 

pessoais (+0,11 p.p.) e Alimentação e bebidas (+0,10 p.p.), tendo esse segundo um maior peso na cesta do 

INPC do que na do índice amplo. Já os Transportes apresentaram contribuição de -0,14 p.p., ligeiramente 

menos negativa do que os -0,16 p.p. observados no IPCA, dado o menor peso da Passagem aérea. 
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Gráfico 8 – INPC – Variação mensal (%) e contribuição (p.p.), por grupo – Brasília – abril de 2021 

 

Fonte: IBGE/ Elaboração: Codeplan/Gecon-Nupre 

 

Tabela 2 – INPC – 10 maiores contribuições positivas (azul) e negativas (laranja) e suas respectivas 

variações mensais, por item – Distrito Federal – abril de 2021 

 

Fonte: IBGE/ Elaboração: Codeplan/Gecon-Nupre 
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ANEXO A - IPCA e INPC – ITENS POR GRUPO 

Tabela A.1 – IPCA – Variação mensal, acumulada no ano para o índice geral, grupos e subgrupos – Brasil e 

Brasília – abril de 2021 

 

Fonte: IBGE/ Elaboração: Codeplan/Gecon-Nupre  
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Tabela A.2 – INPC – Variação mensal, acumulada no ano para o índice geral, grupos e subgrupos – Brasil e 

Brasília – abril de 2021 

 

Fonte: IBGE/ Elaboração: Codeplan/Gecon-Nupre  
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