
set/12 ago/13 set/13 2012 2013 jan-set (2012) jan-set (2013)

Alimentação e bebidas 1,26 0,01 0,14 9,51 9,24 1,49                    1,40                    

Alimentação no domicílio 1,70 (0,34) (0,03) 9,51 8,69 0,99           0,82                    

Alimentação fora do domicílio 0,43 0,67 0,47 9,50 10,29 0,50           0,57                    

Saúde e cuidados pessoais 0,32 0,45 0,46 6,06 6,95 0,52           0,63                    

Despesas pessoais 0,73 0,39 0,20 9,68 8,31 0,77           0,61                    

Educação 0,10 0,67 0,12 7,62 8,00 0,33           0,34                    

Habitação 0,71 0,57 0,62 6,68 3,26 0,74           0,23                    

Artigos de residência 0,18 0,89 0,65 (1,29) 6,09 (0,01)         0,22                    

Transportes (0,08) (0,06) 0,44 (0,70) 2,58 (0,24)         0,17                    

Vestuário 0,89 0,08 0,63 4,80 5,68 0,17           0,17                    

Comunicação 0,03 0,02 (0,04) 0,72 0,92 0,01           0,01                    

Índice geral 0,57 0,24 0,35 5,28 5,86 3,77           3,79                    

 

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

IPCA*: Alimentação e bebidas (A&B) - Setembro 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 

IPCA acumulado (em p.p.)no mês 12 meses
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» IPCA
Em setembro de 2013, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou 0,11 p.p. acima do

registrado em agosto, e encerrou o mês com uma variação de 0,35%. No acumulado do ano, de

janeiro a setembro, a taxa foi de 3,79% ante 3,77% em idêntico período de 2012. Considerando os

últimos 12 meses, a inflação do país ficou em 5,86%. Os setores de "Habitação" (influenciado pelo

grupo "Aluguel residencial") e o de "Transportes" (influenciado pelo grupo "Passagem aérea")

foram os que mais contribuíram para formação do índice geral do mês, com 26% e 24%,

respectivamente.

» Alimentação e bebidas
O setor "Alimentação e bebidas" apresentou variação de 0,14% em setembro, acima do 0,01%

registrada em agosto. Esse resultado foi influenciado pela combinação da alta de 0,47% nos preços

dos itens que compõe o grupo "Alimentação fora do domicílio" e pela queda nos preços do grupo

"Alimentação no domicílio". Considerando o acumulado no ano (jan-set), o setor de alimentos

apresentou variação de 5,83%, o que representa 37% do IPCA geral (3,79%) do período.

» Alimentação no domicílio
O grupo "Alimentação no domicílio" encerrou o mês de setembro com uma taxa negativa de 0,03%,

ante deflação de 0,34% de agosto. O grupo é composto por 16 segmentos de alimentos, onde 6

apresentaram queda nos preços e 10 registraram alta. As principais quedas vieram dos "Feijões"

(-32,1%) e "Tubérculos, raízes e legumes" (-10,7%). As principais altas de preços foram das "Frutas"

(+2,9%) e dos "Panificados" (+2,3%).


