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

Alimentação e bebidas 0,72 0,91 0,88 5,10 8,84 0,21 50%

Alimentação no domicílio 0,74 0,79 0,89 4,76 8,41 0,14 33%

Alimentação fora do domicílio 0,68 1,13 0,85 5,76 9,64 0,07 17%

Saúde e cuidados pessoais 0,43 0,36 0,53 4,35 6,08 0,06 14%

Despesas pessoais 0,50 0,91 0,42 6,96 9,46 0,04 11%

Habitação 0,32 0,54 0,22 4,32 6,69 0,03 8%

Educação 0,17 0,12 0,51 7,37 7,67 0,02 6%

Artigos de residência 0,57 (0,01) 0,40 (0,46) (1,83) 0,02 4%

Vestuário 0,67 0,04 0,19 1,71 4,70 0,01 3%

Transportes (0,11) (0,03) 0,06 (1,11) 0,16 0,01 3%

Comunicação (0,06) 0,15 (0,01) 0,09 0,64 0,00 0%

Índice geral 0,37 0,43 0,41 3,18 5,24 0,41 100%

 

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

IPCA*: Alimentação e bebidas (A&B) - Agosto 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 ago/12, o IPCA apresentou variação de 0,41%, ficando abaixo da taxa de jul/12. Entre janeiro a

agosto de 2012, o índice acumulado foi de 3,18%, inferior ao verificado no mesmo período do ano

anterior (4,42%). O resultado para os últimos 12 meses ficou em 5,24%. Os setores que apresentaram

as maiores acelerações em seus preços em ago/12 foram "Educação" e "Artigos de residência". Já o

setor “Alimentação e bebidas” registrou leve desaceleração em seus preços, passando de 0,91% em

jul/12 para 0,88% em ago/12. Porém, pela relevância na composição das despesas totais das famílias,

estes itens foram responsáveis por 50% do índice geral de agosto.

» Alimentação e bebidas

O setor “Alimentação e bebidas” apresentou leve desaceleração em seus preços, influenciada pelo

grupo “Alimentação fora do domicílio” que, em ago/12, apresentou variação de 0,85%, abaixo dos

1,13% do mês anterior. Enquanto o grupo “Alimentação no domicílio” foi quem contribuiu para

aceleração nos preços dos alimentos. Entre janeiro e agosto de 2012, os preços do setor acumulam

variação de 5,10%, contra 3,51% de idêntico período de 2011.

» Alimentação no domicílio

O grupo "Alimentação no domícilio" foi responsável por 33% do IPCA e 66% da inflação do setor de

"Alimentação e bebidas" em ago/12. Os itens que mais contribuiram para a formação do índice do

setor foram: os "Tomates" (28%), o "Pão francês" (4%), o "Ovo de galinha" (4%), o "Frango inteiro"

(3%), a "Carne de porco" (3%) e a "Carne bovina" (5%). Vale observar que, com exceção ao tomate

que apresentou alta em seus preços em razão de fatores climáticos nas principais regiões produtoras

no Brasil, os demais itens sofrem influência dos preços internacionais da soja, milho e trigo que

apresentaram, entre abril e agosto de 2012, aumento em suas cotações de 16%, 28% e 42%,

respectivamente.


