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BRP/ROCHA AUGUSTO: ESPERAMOS DISTENSIONAMENTO DO CENÁRIO DE CARNES 
NOS PRÓXIMOS 8 A 9 MESES 

Por Cícero Cotrim

São Paulo, 10/01/2020 - Depois de registrarem alta de 18,06% em dezembro e de 32,40% em 2019, 
pressionando os resultados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mês e no ano a 
1,08% e 4,31%, respectivamente, as carnes já devem começar a mostrar alívio nas primeiras divulgações de 
2020 e devolver uma parte da alta do ano passado nos próximos nove meses. A avaliação é do economista-
chefe do Banco BRP, Nelson Rocha Augusto.

O IPCA ficou acima da mediana das expectativas de mercado apurada pelo Projeções Broadcast tanto em 
dezembro, para quando se previa alta de 1,08%, quanto no acumulado do ano, para quando a previsão era 
de 4,24%. Mas, segundo Rocha Augusto, os dados não apontam inflação fora de controle.

"Todo mundo sabe que essas altas vão se dissipar. As autoridades sanitárias da China, por exemplo, já 
divulgaram que houve uma recuperação de 2,2% no rebanho de porcas em dezembro ante novembro - se a 
situação da febre suína africana for controlada, o mercado deve estar voltando ao normal por lá nos 
próximos oito a nove meses e distensionar toda a cadeia de proteínas", explica o economista.

A expectativa do BRP é já observar uma desaceleração nas carnes na próxima divulgação do IPCA, em 
janeiro, quando o índice deve marcar inflação de 0,65%, segundo Rocha Augusto. Ele lembra ainda que a 
inflação de 2020 deve ser beneficiada pela safra recorde esperada no Brasil, controlando os preços do 
grupo de Alimentação. A projeção para o IPCA do ano é de 3,5%.

Com isso, o economista avalia que o Banco Central (BC) deve manter a taxa Selic em 4,50% na próxima 
reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em fevereiro. "O IPCA de 2019 mostrou que a política 
monetária está muito bem aplicada à realidade brasileira e que o BC tem credibilidade para segurar a taxa 
neste patamar até num momento de pressão inflacionária, como agora", explica. Ao final de 2020, a 
autoridade monetária deve ajustar a taxa para 5,0% se a atividade mostrar ganho de tração, diz Rocha 
Augusto.
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