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A expectativa mediana dos consumidores brasileiros para inflação nos 12 meses seguintes recuou 0,4 ponto 

percentual entre dezembro e janeiro, para 5,0%, o mesmo valor de abril de 2018 e o menor desde agosto 

de 2007 (4,9%). Na comparação com o mesmo período do ano anterior, houve redução de 0,4 ponto 

percentual. 

“A combinação de inflação atual em queda e diminuição da incerteza com os ambientes político e 

econômico influenciaram na queda das expectativas de inflação nos últimos três meses. A projeção 

mediana dos consumidores começa a se aproximar dos níveis das expectativas de especialistas do mercado 

financeiro (4,1%), numa convergência poucas vezes vista anteriormente, mostrando uma forte ancoragem 

de expectativas inflacionárias”, afirma Viviane Seda Bittencourt, coordenadora da Sondagem do 

Consumidor, da FGV/IBRE.  

 

Expectativa de Inflação dos Consumidores 
(Mediana, em %) 

 

Na análise por intervalos de inflação prevista, a parcela dos consumidores que projetaram valores dentro 

dos limites de tolerância (2,75%-5,75%) da meta de inflação de 4,25%, estabelecida pelo Conselho 

Monetário Nacional para o ano de 2019, cresceu, ao passar de 53,4% do total, em dezembro, para 61,4% 

em janeiro, o maior percentual nos últimos seis meses. No mesmo período, a proporção de consumidores 

projetando valores abaixo do limite inferior (2,75%) caiu 0,9 ponto percentual, para 3,5%. Já a parcela dos 

que esperam uma inflação acima do limite superior (5,75%) diminuiu de 42,2% para 35,1%, a menor 

proporção nos últimos seis meses. 
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Inflação prevista pelos consumidores para os 12 meses seguintes 
(Frequência de valores mais citados, por intervalos, em %) 

 

 

Com exceção das famílias com renda mensal até R$ 2.100,00, a expectativa de inflação diminuiu em todas 

as faixas de renda em janeiro. A maior queda aconteceu na faixa de renda entre R$ 2.100,01 e R$ 4.800,00 

cuja expectativa caiu 0,6 ponto percentual, para 5,3%, o menor valor desde março de 2008 (5,1%).  

 

 

Expectativa de Inflação dos Consumidores para os 12 meses seguintes (em %) 

 

 
 
 

Expectativa de Inflação dos Consumidores para os 12 meses seguintes (em %) 
(Por faixas de renda) 

 

In flação prev ista  pelos 

Consumidores (em %)
ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 jan-19

[0 - 2,75[ 3,2% 3,6% 2,0% 3,6% 4,4% 3,5%

[2,75 - 4,25[ 27,6% 28,0% 24,1% 24,2% 30,2% 40,1%

[4,25 - 5,75[ 22,3% 22,7% 25,7% 27,6% 23,2% 21,3%

[5,75 - 7,0[ 17,4% 17,7% 19,1% 17,2% 16,5% 12,1%

[7,0 - 8,0[ 6,5% 7,1% 6,6% 7,0% 6,2% 6,2%

[8,0 - 9,0[ 2,3% 2,4% 2,8% 1,8% 3,3% 2,3%

[9,0 - 10,0[ 8,0% 7,4% 7,7% 7,9% 6,0% 5,5%

[10,0 - 12,0] 4,9% 4,4% 4,3% 4,6% 4,0% 3,0%

Acima de 12 7,8% 6,7% 7,7% 6,1% 6,2% 6,0%

F aixa de  renda dez/18 jan/19

Até R$ 2.100,00 6,0 6,1

Entre R$ 2.100,01 e R$ 4.800,00 5,9 5,3

Entre R$ 4.800,01 e R$ 9.600,00 5,1 4,7

Acima de R$ 9.600,00 4,6 4,1

Séries Mediana

fev/18 5,4%

mar/18 5,3%

abr/18 5,0%

mai/18 5,3%

jun/18 5,2%

jul/18 5,4%

ago/18 5,7%

set/18 5,6%

out/18 5,7%

nov/18 5,6%

dez/18 5,4%

jan/19 5,0%
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NOTA METODOLÓGICA 
A Sondagem do Consumidor da FGV coleta mensalmente informações de mais de 2100 brasileiros em 
sete das principais capitais do país (Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, 
Brasília e Recife). Cerca de ¾ destes entrevistados vêm respondendo aos quesitos relacionados às 
expectativas de inflação. 
 
A pergunta quantitativa possui a seguinte formulação: 
 
Na sua opinião, de quanto será a inflação brasileira nos próximos 12 meses? _______% 
 
A resposta é inteiramente livre e nenhum valor é sugerido ao entrevistado. 
 
Os resultados da pergunta quantitativa divulgados nesse relatório são obtidos em duas etapas, da 
seguinte forma: 
 
i) Agregação, sem ponderação, das respostas individuais em cada um dos 28 níveis de 
agregação (4 níveis de renda e 7 capitais); 
 
ii) Agregação dos diferentes níveis geográficos e de renda por pesos determinados pelo consumo. 
 
A coleta da Sondagem de Expectativas do Consumidor é realizada em média nas três primeiras 
semanas de cada mês. A edição de janeiro de 2019 foi realizada entre os dias 2 a 22 do mês. 
A inflação mediana prevista pelos Consumidores nos 12 meses seguintes é divulgada mensalmente 
somente na forma original, sem ajustamento sazonal, em virtude de não ter sido percebida, 
estatisticamente, a influência do período do ano nos resultados históricos. 
 
Para mais informações metodológicas, favor consultar a Nota no site www.portalibre.fgv.br 
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