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

Alimentação e bebidas 0,75 0,19 0,25 1,30 6,29 0,06                          0,30                      

Alimentação no domicílio 0,67 (0,03) 0,21 0,87 4,50 0,03                          0,13                     

Alimentação fora do domicílio 0,90 0,59 0,31 2,12 9,68 0,02                          0,17                     

Habitação 0,46 0,60 0,48 1,62 6,98 0,07                           0,24                      

Despesas pessoais 0,78 0,88 0,55 2,15 7,65 0,06                           0,22                      

Saúde e cuidados pessoais 0,45 0,70 0,38 1,39 6,48 0,04                           0,15                      

Transportes 1,56 (0,33) 0,16 0,52 2,88 0,03                           0,11                      

Educação 1,04 5,62 0,54 6,60 7,43 0,02                           0,30                      

Comunicação 0,17 (0,17) (0,36) (0,32) 0,24 (0,02)                         (0,02)                     

Artigos de residência 0,21 0,06 (0,40) (0,19) (1,08) (0,02)                         (0,01)                     

Vestuário 0,56 (0,23) (0,61) (0,78) 6,96 (0,04)                         (0,05)                     

Índice geral 0,79 0,45 0,21 1,22 5,24 0,21                          1,22

 

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

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

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

Setor

Variação (%) Impacto (p.p.) para formação do 

Índice geralno mês 2012
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» IPCA

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com referência a março de 2012, apresentou

variação de 0,21% no mês, resultado 0,24 p.p. inferior ao registrado em fev/12. No primeiro trimestre

deste ano, o índice acumulado foi 1,22% e de 5,24% nos últimos 12 meses. O destaque para a

desaceleração observada no mês foi o setor de "Educação", que obteve forte redução em seus preços entre

fev/12 e mar/12. Por outro lado, o setor de "Transportes" e o grupo "Alimentação no domicílio"

apresentaram as maiores acelerações em seus preços, na comparação com fev/12.

» Alimentação e bebidas

Os preços dos produtos da cesta de "Alimentação e bebidas" aumentaram 0,25% em mar/12. No

trimestre, a taxa acumulada é de 1,30%. Desta forma, esse setor foi responsável pelo maior impacto na

inflação geral do ano, com cerca de 1/4. O grupo "Alimentação fora do domicílio" reduziu o ritmo de

crescimento dos seus preços pelo terceiro mês consecutivo, com variação de 0,31% em mar/12. Os

produtos do grupo da "Alimentação no domicílio" foi o principal responsável pela variação positiva da

inflação dos alimentos.

» Destaque: Alimentação no domicílio

O grupo "Alimentação no domicílio" registrou alta de 0,21% em mar/12, contra uma deflação de 0,03%

no mês anterior. Os produtos que mais contribuíram para esse desempenho foram os "Pescados" e as

"Frutas", que apresentaram alta nos preços de 4,15% e 3,51%, respectivamente. Com isso, a taxa observada

do grupo no acumulado do ano foi de 0,87%, o que representou 11% da inflação geral no mesmo período.


