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

Alimentação e bebidas 0,58 0,25 0,51 1,82 6,23 0,12                          0,42                      

Alimentação no domicílio 0,48 0,21 0,62 1,49 4,64 0,09                          0,22                     

Alimentação fora do domicílio 0,75 0,31 0,31 2,44 9,20 0,02                          0,20                     

Despesas pessoais 0,57 0,55 2,23 4,43 9,42 0,22                           0,44                      

Habitação 0,77 0,48 0,80 2,43 7,01 0,12                           0,36                      

Saúde e cuidados pessoais 0,98 0,38 0,96 2,36 6,46 0,11                           0,26                      

Vestuário 1,42 (0,61) 0,98 0,20 6,50 0,06                           0,01                      

Comunicação 0,00 (0,36) 0,46 0,14 0,70 0,02                           0,01                      

Transportes 1,57 0,16 0,10 0,62 1,40 0,02                           0,13                      

Educação 0,09 0,54 0,04 6,64 7,38 0,00                           0,31                      

Artigos de residência (0,62) (0,40) (0,79) (0,98) (1,25) (0,04)                         (0,05)                     

Índice geral 0,77 0,21 0,64 1,87 5,10 0,64                          1,87

 

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

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

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

Em abril de 2012, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou alta de 0,64% ante

0,21% de março, e inferior aos 0,77% verificados em abril/11. No acumulado do ano, o índice fechou em

1,87% e, nos últimos 12 meses, em 5,10%, inferior aos 5,24% relativos aos doze meses imediatamente

anteriores. Os produtos não alimentícios atingiram alta de 0,68%, muito acima dos 0,20% registrado no mês

anterior. Desta forma, esses produtos representaram 81% do IPCA do mês, enquanto os alimentos, apesar

da alta, apresentaram baixa contribuição para a formação do Índice geral.

» Alimentação e bebidas

O Setor de "Alimentação e bebidas" apresentou variação de 0,51% em abril de 2012 e acumulou 1,82%

nos primeiros quatro meses do ano. No mês, o destaque foi o "feijão carioca (rajado)", um dos itens mais

consumidos pelos brasileiros, que apresentou alta de 12,66%. O grupo "Alimentação fora do domicílio"

manteve-se estável na comparação com mar/12 e apresentou forte desaceleração na comparação com

idêntico mês do ano anterior, quando ficou em 0,75%.

» Destaque regional: São Paulo

Avaliando os 11 pesquisados pelo IBGE para o cálculo do IPCA, São Paulo possui o maior peso relativo para

formação do Índice geral, com 31,68%. Em abr/12, o Estado registrou alta de 0,66% em seus preços, contra

0,07% verificado no mês anterior. A alimentação contribuiu com 22% da inflação total do Estado, destaque

também para o "feijão carioca", com aumento em seus preços de 14,93%. O grupo das "Despesas pessoais"

foi o que mais contribui para a inflação do Estado, com 31%. Entre os itens desse grupo, o "cigarro"

apresentou aumento de preço de 14,99% e contribuiu com 21% para a inflação total de São Paulo.


