
jul/11 jun/12 jul/12 no ano 12 M em p.p. em %

Alimentação e bebidas (0,34) 0,68 0,91 4,19 8,67 0,21 49

Alimentação no domicílio (0,96) 0,67 0,79 3,83 8,25 0,12 28

Alimentação fora do domicílio 0,80 0,70 1,13 4,87 9,46 0,09 21

Despesas pessoais 0,49 0,47 0,91 6,51 9,54 0,09 22

Habitação 0,27 0,28 0,54 4,09 6,80 0,08 19

Saúde e cuidados pessoais 0,47 0,38 0,36 3,80 5,97 0,04 9

Comunicação (0,04) (0,01) 0,15 0,10 0,59 0,01 2

Educação 0,11 0,06 0,12 6,82 7,30 0,01 1

Vestuário 0,10 0,39 0,04 1,52 5,21 0,00 1

Artigos de residência 0,03 (0,03) (0,01) (0,85) (1,66) 0,00 0

Transportes 0,46 (1,18) (0,03) (1,17) (0,01) -0,01 -1

Índice geral 0,16 0,08 0,43 2,76 5,20 0,43 100

 

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

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

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

O IPCA de julho de 2012 apresentou variação de 0,43%, resultado superior ao verificado em junho

(0,08%). Com isso, nos últimos 12 meses o índice situou-se em 5,20%. "Despesas pessoais" e

"Alimentação e bebidas", ambos com 0,91% de variação, foram os setores que registraram as maiores

altas. Os Alimentos, pela relevância na composição das despesas totais das famílias, foram

responsáveis por 49% do índice geral de julho.

» Alimentação e bebidas

A cesta de produtos que compõem "Alimentação e bebidas" é formada pelos grupos dentro e fora

do domicílio. Em julho, o grupo "Alimentação fora do domicílio" foi responsável por 21% do IPCA, com

elevação de 1,13%, sofrendo a influência tanto das variações nos preços dos alimentos no domicílio

como dos preços dos serviços da economia. Já o grupo "Alimentação no domicílio" registrou alta de

0,79%, sendo o "tomate" responsável por 23% do índice geral. A exposição desse produto, entre

outros fatores, deve-se à queda registrada em itens com peso significativo na composição da cesta

de "Alimentação e bebidas", como por exemplo, "carnes" (-1,13%) e "leite" (-0,07%).

» Tomate

Em julho o produto apresentou variação de 50,33%, acima dos 11,45% verificados no mês anterior.

As fortes chuvas inesperadas em importantes regiões produtoras atrapalharam a colheita do

produto, influenciando os preços no período, que atingiram os maiores patamares de 2012. Em

algumas regiões metropolitanas o produto apresentou variações de preços muito acima da média. No

Rio de janeiro, por exemplo, o preço do tomate quase dobrou de um mês para o outro, atingindo

variação de 94,18%. Em São Paulo, o produto registrou alta de 34,18%, na mesma base de

comparação.


