
fev/11 jan/12 fev/12 no ano 12 M no mês no ano

Alimentação e bebidas 0,23 0,86 0,19 1,05 6,82 9,79                       23,88             

Alimentação fora do domicílio 0,94 1,21 0,59 1,81 10,33 10,52                    14,23            

Alimentação no domicílio (0,15) 0,68 (0,03) 0,65 4,97 (1,01)                     9,67              

Educação 5,81 0,39 5,62 6,03 7,96 54,52                     25,81             

Habitação 0,32 0,53 0,60 1,13 6,96 19,48                     16,19             

Despesas pessoais 1,43 0,71 0,88 1,59 7,89 19,47                     15,52             

Saúde e cuidados pessoais 0,31 0,30 0,70 1,00 6,56 17,21                     10,85             

Transportes 0,46 0,69 (0,33) 0,36 4,32 (15,08)                    7,26               

Artigos de residência 0,44 0,16 0,06 0,21 (0,48) 0,62                       0,96               

Comunicação 0,49 0,21 (0,17) 0,04 0,78 (1,87)                      0,19               

Vestuário (0,25) 0,07 (0,23) (0,17) 8,23 (3,39)                      (1,11)              

Índice geral 0,80 0,56 0,45 1,02 5,84 0,45                       1,02

 

Fonte: IBGE - * Indice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) Próximo Informativo - Abril/2012

IPCA*: Alimentação e bebidas (A&B) - Fevereiro de 2012

Índice de Preços ao Consumidor Amplo: variação e contribuição para a formação do índice geral, por setor.

Setor

Variação (%) Contribuição para a formação 

do IPCA (%)no mês 2012

Elaboração: Departamento do Agronegócio - DEAGRO/FIESP                      ���� deagro@fiesp.org.br                                              � (11) 3549-4434

» IPCA

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado em março, com referência a fevereiro

de 2012, apresentou redução no ritmo de crescimento dos preços em 0,11 p.p. em relação ao mês anterior,

ficando em 0,45%. Por condições normais de sazonalidade, a "Educação" foi o setor que apresentou a maior

elevação relativa em seus preços (5,62%), sendo responsável por 54,5% da inflação do mês. Por outro lado,

os setores "Transportes" e "Alimentação e bebidas", que apresentaram forte desaceleração em seus

preços no mês, contribuíram para acomodar a inflação geral do país. Nos últimos 12 meses o índice

acumula uma alta de 5,84%, situando-se dentro da meta de inflação estipulada no país.

» Alimentação e bebidas

Em fev/12, os preços dos produtos que compõem a cesta de "Alimentação e bebidas" apresentaram

desaceleração, registrando uma variação de 0,19%. No acumulado dos dois primeiros meses do ano, os

alimentos apresentaram uma taxa acumulada de 1,05%, contribuindo com 23,9% da inflação geral. A

alimentação, tanto dentro como fora do domicílio, manteve a trajetória de desaceleração de seus preços,

sendo aquela que mais influenciou o recuo dos preços.

» Destaque: Alimentação no domicílio

O grupo "Alimentação no domicílio" registrou deflação de 0,03% em fev/12 e no ano acumula uma taxa de

0,65%. O grupo foi quem mais contribui para o cenário de redução da taxa de crescimento dos preços dos

alimentos, visto que 11 dos 16 segmentos que compõe esse grupo apresentaram recuo em seus preços entre

jan. e fev. de 2012. Os segmentos que apresentaram aceleração em seus preços foram: Hortaliças e verduras

(de 4,56% em jan/12 para 5,09% em fev/12), Frutas (de 1,90% em jan/12 para 2,33% em fev/12), Aves e ovos

(de -0,01% em jan/12 para 0,78% em fev/12) Panificados (de -0,19% em jan/12 para 0,26% em fev/12) e

Bebidas e infusões (de 0,79% em jan/12 para 0,85% em fev/12).
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