
no ano3 12 meses4

Fev/17 Fev/18

(em p.p.) (em p.p.)

Alimentação e bebidas (0,45) 0,74 (0,33) 0,41 (1,37) (0,12) (0,08)

Alimentação no domicílio (0,75) 1,12 (0,61) 0,50 (3,81) (0,13) (0,10)

Alimentação fora do domicílio 0,11 0,06 0,18 0,24 3,25 0,01 0,02

Educação 5,04 0,22 3,89 4,12 5,86 0,23 0,19

Transportes 0,24 1,10 0,74 1,84 4,96 0,04 0,13

Saúde e cuidados pessoais 0,65 0,42 0,38 0,80 6,09 0,08 0,05

Habitação 0,24 (0,85) 0,22 (0,63) 5,16 0,04 0,03

Despesas pessoais 0,31 0,22 0,17 0,39 4,00 0,03 0,02

Comunicação 0,66 0,11 0,05 0,16 0,62 0,02 0,00

Artigos de residência 0,18 0,14 0,03 0,16 (1,40) 0,01 0,00

Vestuário (0,13) (0,98) (0,38) (1,35) 1,98 (0,01) (0,02)

Índice geral 0,33 0,29 0,32 0,61 2,84 0,33 0,32

 

Fonte: IBGE - 1 Indice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); 2 Variações no mês de referência; 3 No ano (jan/18 a fev/18); 4Em 12 meses (mar/17 a fev/18).

Contribuição para formação do IPCA

IPCA1: Alimentação e Bebidas (A&B) - Fevereiro de 2018
Índice de Preços ao Consumidor Amplo: variação e contribuição para a formação do índice geral, por grupo.
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» IPCA
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de fevereiro variou 0,32%, superando o resultado
de janeiro e em linha com a expectativa do mercado (Focus Bacen). Com isso, o acumulado dos últimos
doze meses ficou em 2,84% e foi o menor para esse período desde 1999 (2,24%). O grupo Educação,
Transportes e Alimentação e Bebidas foram os destaques do mês.

» Destaque
Segundo o IBGE, o destaque do mês foi o grupo Educação, com alta de 3,89% e impacto de 0,19 ponto
percentual (p.p.), que dominou o IPCA, sendo responsável por 59%. A alta reflete os reajustes nas
mensalidades dos cursos regulares, habitualmente praticados no início do ano letivo. O grupo
Transportes também apresentou variação de 0,74%, com 0,13 p.p. de impacto no índice de fevereiro.
Dentro desse grupo, os principais responsáveis foram os itens ônibus urbano (1,90%) e a gasolina (0,85%).
Em contrapartida, o grupo Alimentação e Bebidas, que apresentou queda de 0,33%, e o grupo Vestuário,
com baixa de 0,38%, contribuíram para conter o índice no mês.

» Alimentação e Bebidas
O grupo Alimentação e Bebidas, com variação de -0,33%, contribuiu para conter o IPCA de janeiro para
fevereiro. Foram vários os produtos importantes na mesa do consumidor brasileiro que ficaram mais
baratos de um mês para o outro, a exemplo das carnes (-1,09%), frutas (-1,13%), batata-inglesa (-3,57%),
açúcar cristal (-3,56%), açúcar refinado (-2,58%), feijão-carioca (-2,98%) e arroz (-1,02%).


