
abr/13 mar/14 abr/14 2013 2014 jan-abr (2013) jan-abr (2014)

Alimentação e bebidas 0,96 1,92 1,19 13,99 7,38 1,36 1,12

Alimentação no domicílio 1,10 2,43 1,52 15,72 6,04 1,06 0,83

Alimentação fora do domicílio 0,69 0,96 0,57 10,74 10,00 0,30 0,30

Despesas pessoais 0,61 0,79 0,31 8,97 8,67 0,34 0,38

Habitação 0,62 0,33 0,87 2,71 7,62 (0,22) 0,37

Educação 0,10 0,53 0,03 7,61 8,65 0,29 0,32

Transportes (0,19) 1,38 0,32 1,14 3,62 0,25 0,31

Saúde e cuidados pessoais 1,28 0,43 1,01 6,62 6,62 0,33 0,30

Artigos de residência 0,63 0,38 0,20 4,31 6,83 0,11 0,10

Vestuário 0,65 0,31 0,47 6,45 4,75 0,05 0,01

Comunicação (0,32) (1,26) 0,02 0,45 0,59 (2,98) (0,05)

Índice geral 0,55 0,92 0,67 6,49 6,28 2,50 2,86                    

 

Fonte: IBGE - * Indice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) Próximo Informativo - Junho/2014

IPCA*: Alimentação e bebidas (A&B) - Abril de 2014

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

Elaboração: Departamento do Agronegócio - DEAGRO/FIESP                                         ���� deagro@fiesp.org.br                                              � (11) 3549-4434

Maio de 2014

Informativo DEAGRO

» IPCA

O menor crescimento nos preços dos alimentos e transportes ajudou a inflação geral do país,

medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a desacelerar para 0,67%

em abril, ante 0,92% no mês anterior. Este resultado veio abaixo da expectativa de mercado, que

estava em 0,80%. Considerando os últimos 12 meses, o índice ficou em 6,28%.

» Alimentação e bebidas

Os índices dos alimentos, tanto dentro como fora do domicílio ficaram relativamente menores. A

variação do primeiro passou de 2,43% em março para 1,52% em abril, enquanto o segundo foi de

0,96% para 0,57%, no mesmo período. Com isso, a variação média do setor "Alimentação e

bebidas" foi de 1,19% no mês. No acumulado do ano, o setor responde por 1,12 ponto percentual

(p.p.) ou 39% do IPCA.

» Alimentação no domicílio

A "Alimentação no domicílio" detém o maior peso entre os grupos para formação do IPCA,

portanto variações (para cima ou para baixo) nos itens desse grupo impactam diretamente a

trajetória da inflação geral do país. Produtos importantes, como o tomate, que após alta

expressiva de preço, chegando a ficar 33% mais caro em março, apresentaram queda de -1,94%

em abril. Porém, outros registraram alta, como é o caso das batatas, cujo impacto foi de 0,06 p.p.,

com alta de 22,26% em seus preços, seguido pelas carnes, 1,83% mais cara e o leite, com o litro

passando a custar 3,37% a mais.


