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

Alimentação e bebidas 0,63 0,51 0,73 2,56 6,33 47% 26%

Alimentação no domicílio 0,47 0,62 0,83 2,34 5,02 35% 16%

Alimentação fora do domicílio 0,91 0,31 0,53 2,98 8,78 12% 11%

Despesas pessoais 0,72 2,23 0,60 5,05 9,29 17% 23%

Habitação 0,97 0,80 0,80 3,24 6,83 33% 21%

Saúde e cuidados pessoais 0,73 0,96 0,66 3,04 6,39 20% 15%

Educação 0,01 0,04 (0,01) 6,63 7,35 0% 14%

Vestuário 1,19 0,98 0,89 1,09 6,19 16% 3%

Transportes (0,24) 0,10 (0,58) 0,04 1,06 -33% 0%

Comunicação 0,15 0,46 (0,19) (0,05) 0,36 -3% 0%

Artigos de residência 0,09 (0,79) 0,17 (0,81) (1,17) 2% -2%

Índice geral 0,47 0,64 0,36 2,24 4,99 100% 100%

 

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

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 0,36% em mai/12, cerca da metade do

índice de abril, de 0,64%. Com isso, o acumulado dos cinco primeiros meses do ano foi de 2,24%, abaixo dos

3,71% de idêntico período do ano anterior. Nos últimos 12 meses o índice geral acumulado é de 4,99%,

mantendo a trajetória de desaceleração iniciada de setembro para outubro de 2011. No ano, os produtos

não alimentícios representam 74% da inflação geral, enquanto os alimentos 26%.

» Alimentação e bebidas

Os preços dos alimentos no mês de mai/12 subiram 0,73% contra 0,51% registrado em abr/12. No ano, o

setor apresenta um aumento acumulado de 2,56%, bem inferior aos 3,38% relativos à igual período de

2011. A alta dos preços dos alimentos no mês fez com que o setor representasse 47% da inflação geral de

mai/12, com destaque para "Alimentação no domicílio".

» Alimentação no domicílio: o arroz e feijão de cada dia

Os preços dos produtos que compõem o grupo "Alimentação no domicílio" apresentaram uma alta de

0,83% em mai/12, superando o aumento de 0,62% verificado em abr/12. O grupo representou 35% do IPCA

geral e 74% da inflação dos alimentos no mês, com destaque para itens muito presentes no prato do

brasileiro, o arroz e feijão. No caso do arroz, o item apresentou uma aceleração em seus preços de 1,67

p.p., saindo dos 0,44% em abr/12 para 2,11% em mai/12. Já o feijão registrou alta de 9,10% no mês. Os dois

produtos juntos contribuíram com 14% da inflação geral e com 29% da cesta "Alimentação e bebidas".

Esse quadro está associado a menor oferta desses itens, em razão dos problemas climáticos que afetaram a

safra atual, somada a redução de suas áreas cultivadas. Outros itens também influenciaram para a

aceleração dos preços dos alimentos no mês, como o "Tomate" e a "Cebola".


