
out/11

nov/10 out/11 nov/11 Absoluta Absoluta Relativa

Alimentação e bebidas 2,22 0,56 1,08 7,28 0,13 0,25 48%

Alimentação no domicílio 2,76 0,36 1,25 5,30 0,05 0,19 36%

Alimentação fora do domicílio 1,20 0,90 0,77 11,02 0,07 0,06 12%

Despesas pessoais 0,74 0,22 0,88 8,49 0,02 0,09 18%

Habitação 0,57 0,62 0,47 6,79 0,08 0,06 12%

Saúde e cuidados pessoais 0,36 0,45 0,42 6,26 0,05 0,05 9%

Vestuário 1,25 0,74 0,58 8,86 0,05 0,04 8%

Comunicação 0,42 0,13 0,39 1,50 0,01 0,02 4%

Artigos de residência (0,12) (0,20) 0,05 0,98 (0,01) 0,00 0%

Transportes 0,13 0,48 0,01 6,36 0,09 0,00 0%

Educação 0,06 0,07 0,02 8,06 0,01 0,00 0%

Índice geral 0,83 0,43 0,52 6,64 0,43 0,52 100%

 

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

IPCA: Alimentos e Bebidas (A&B) - Novembro/2011

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

Setor

Variação (%)
Contribuição para formação

 do IPCA (Em p.p.)
no mês em 

12 meses

nov/11

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

» IPCA

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou variação de 0,52% em nov/11,

acima dos 0,43% de out/11. O resultado acumulado no ano ficou em 5,97%, acima da taxa de 5,25% de

idêntico período de 2010. Observando os últimos 12 meses, o índice ficou em 6,64%, acima dos 5,64%

relativos aos 12 meses de mesmo período de 2010. "Alimentação e bebidas" e "Despesas pessoais"

foram os segmentos que apresentaram maiores variações nos preços do IPCA do mês, com 1,08% e

0,88%, respectivamente. Com isto, foram responsáveis pela alta da inflação no mês, representando

48% e 18%, respectivamente, da taxa.

» Alimentação e bebidas

O grupo "Alimentação e bebidas" se destacou em nov/11 com alta de preços de 1,08%, contra 0,56%

relativo a out/11. Com este resultado, o acumulado no ano para o segmento ficou em 5,88%, abaixo da

taxa de 8,95% de idêntico período de 2010. Considerando os últimos 12 meses, o índice situou-se em

7,28%. A "Alimentação no domicílio" foi quem mais pressionou no mês, com uma contribuição relativa

de 36% sobre o IPCA geral.

» Alimentação no domicílio

Os preços dos produtos que compõem a cesta da "Alimentação no domicílio" apresentou variação de

1,25% em nov/11. No ano, o índice já acumula taxa de 4,23%, muito abaixo dos 9,57% de igual período

do ano anterior.

O item "Carnes" foi o que mais pressionou o grupo no mês, com variação de 2,63%. Conforme

publicado em boletim de novembro, referente a inflação de outubro, esta alta já era esperada em

razão do aumento do preço do boi gordo. Com este resultado, as "Carnes" representaram 25% da

elevação do preço da cesta de "Alimentação e bebidas" e 12% da inflação geral no mês, embora ainda

estejam inferiores às variações de preços observadas em 2010.
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