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

Alimentação e bebidas (0,26) 0,73 0,68 3,26 7,33 0,16 0,76

Alimentação no domicílio (0,62) 0,83 0,67 3,02 6,38 0,10 0,46

Alimentação fora do domicílio 0,40 0,53 0,70 3,70 9,11 0,06 0,30

Despesas pessoais 0,67 0,60 0,47 5,55 9,08 0,05 0,56

Habitação 0,58 0,80 0,28 3,53 6,51 0,04 0,52

Saúde e cuidados pessoais 0,67 0,66 0,38 3,43 6,08 0,04 0,38

Educação 0,11 (0,01) 0,06 6,70 7,30 0,00 0,30

Vestuário 1,25 0,89 0,39 1,48 5,28 0,03 0,09

Comunicação (0,05) (0,19) (0,01) (0,06) 0,40 0,00 0,00

Artigos de residência 0,42 0,17 (0,03) (0,84) (1,62) 0,00 -0,04

Transportes (0,61) (0,58) (1,18) (1,14) 0,48 -0,24 -0,23

Índice geral 0,15 0,36 0,08 2,32 4,90 0,08 2,32

 

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

IPCA*: Alimentação e bebidas (A&B) - Junho de 2012
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Índice de Preços ao Consumidor Amplo: variação e contribuição para a formação do índice geral, por setor.
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» IPCA

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerrou jun/12 em 0,08%, apresentando

uma forte desaceleração em relação à taxa de 0,36% de mai/12. No primeiro semestre, o índice

acumulado ficou em 2,32%, abaixo dos 3,87% observado no mesmo período de 2011. Analisando os

últimos 12 meses, o índice geral acumulado ficou em 4,90%, mantendo a trajetória de desaceleração

iniciada de setembro para outubro de 2011.

» Alimentação e bebidas

O preço dos alimentos em jun/12 desacelerou em relação a mai/12, situando-se em 0,68%. Porém,

quando comparado a idêntico período de 2011, o índice apresenta forte aceleração, com o grupo

"Alimentação no domicílio" puxando esse resultado. No primeiro semestre, a variação acumulada do

setor "Alimentação e bebidas" é de 3,26%, superando os 3,11% relativos a 2011.

» Alimentação no domicílio:

O grupo "Alimentação no domicílio" apresentou desaceleração nos preços em relação a mai/12,

registrando uma variação de 0,67% em jun/12. Os feijões foram os maiores responsáveis por esse

quadro, passando de uma variação positiva de 9,1% em mai/12 para uma queda de -1,63% em jun/12.

O preço do arroz também desacelerou em relação a mai/12, ficando em 1,01% nesse mês.

Considerando o índice acumulado no primeiro semestre do ano, o grupo situa-se em 3,02% e, nos

últimos 12 meses, em 6,38%.


