
jul/12 jun/13 jul/13 2012 2013 jul/12 jul/13

Alimentação e bebidas 0,91 0,04 (0,33) 8,67 11,42 0,21                   (0,08)                 

Alimentação fora do domicílio 1,13 0,81 0,45 9,46 10,44 0,09          0,04                  

Alimentação no domicílio 0,79 (0,36) (0,73) 8,25 11,94 0,12          (0,12)                 

Despesas pessoais 0,91 0,40 1,13 9,54 8,92 0,09          0,12                  

Habitação 0,54 0,57 0,57 6,80 2,99 0,08          0,08                  

Saúde e cuidados pessoais 0,36 0,36 0,34 5,97 6,88 0,04          0,04                  

Artigos de residência (0,01) 0,12 0,28 (1,66) 5,08 (0,00)        0,01                  

Comunicação 0,15 0,19 0,20 0,59 0,98 0,01          0,01                  

Educação 0,12 0,18 0,11 7,30 7,81 0,01          0,01                  

Vestuário 0,04 0,50 (0,39) 5,21 6,07 0,00          (0,03)                 

Transportes (0,03) 0,14 (0,66) (0,01) 2,18 (0,01)        (0,13)                 

Índice geral 0,43 0,26 0,03 5,20 6,27 0,43          0,03                  

 

Fonte: IBGE - * Indice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) Próximo Informativo - setembro/2013

IPCA*: Alimentação e bebidas (A&B) - Julho de 2013

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

Setor

Variação (%) Contribuição para formação do 

Índice geral (em p.p.)no mês 12 meses
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» IPCA

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) manteve a trajetória de desaceleração iniciada em

maio, e encerrou com 0,03% em julho de 2013. Nos últimos 12 meses, o índice acumulou 6,27%,

contra 5,20% de idêntico período de 2012. Em relação aos setores, "Transporte", "Vestuário" e

"Alimentação e bebidas" apresentaram variação de preço negativa no mês, influenciados pelos grupos:

"Transporte público", "Roupas" e "Alimentação no domicílio", respectivamente.

» Alimentação e bebidas

Ao longo de todo o ano de 2013, o setor "Alimentação e bebidas" registrou desaceleração em seus

preços, e em julho fechou com deflação de -0,33%, resultado que não ocorria desde julho de 2011.

Esse cenário se deve ao menor ritmo de crescimento dos preços da "Alimentação fora do domicílio", e à

queda de 0,73% nos preços da "Alimentação no domicílio" no mês. Já no acumulado entre janeiro a

julho de 2013, a variação dos preços do setor ficou em 5,67%, contra 4,19% de idêntico período de

2012.

» Alimentação no domicílio

Das 16 categorias pesquisadas para formar o grupo "Alimentação no domicílio", 11 registraram quedas

em seus preços e apenas 5 (carne bovina; leite e derivado; panificados; bebidas e infusões; enlatados e

conservas) ficaram com variação positiva. Os destaques do mês ficaram com o tomate (-27,25%), a

cebola (-10,90%) e a cenoura (5,04%).


