
no ano3 12 meses4

Abr/18 Abr/19

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

Alimentação e bebidas 0,09 1,37 0,63 3,73 7,31 0,02 0,16

Alimentação no domicílio 0,27 2,07 0,62 4,98 9,10 0,04 0,10

Alimentação fora do domicílio (0,22) 0,10 0,64 1,50 4,17 (0,02) 0,06

Saúde e cuidados pessoais 0,91 0,42 1,51 2,70 4,45 0,11 0,18

Transportes 0,00 1,44 0,94 2,06 4,67 0,00 0,17

Habitação 0,17 0,25 0,24 1,12 6,18 0,03 0,04

Despesas pessoais 0,12 0,16 0,17 1,13 3,56 0,01 0,02

Vestuário 0,62 0,45 0,18 (0,86) 0,16 0,04 0,01

Educação 0,08 0,32 0,09 4,08 4,91 0,00 0,00

Comunicação (0,07) (0,22) 0,03 (0,16) 0,00 (0,00) 0,00

Artigos de residência 0,22 0,27 (0,24) 0,55 3,84 0,01 (0,01)

Índice geral 0,22 0,75 0,57 2,09 4,94 0,22 0,57

 

Fonte: IBGE - 1 Indice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); 2 Variações no mês de referência; 3 No ano (jan/19 a abr/19); 4Em 12 meses (mai/18 a abr/19).

Contribuição para formação do IPCA

IPCA1: Alimentação e Bebidas (A&B) - Abril de 2019
Índice de Preços ao Consumidor Amplo: variação e contribuição para a formação do índice geral, por grupo.

Grupos
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Informativo

» IPCA

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril foi de 0,57% e ficou 0,18 ponto
percentual (p.p.) abaixo da taxa de março (0,75%). A variação acumulada no ano (janeiro a abril de 2019)
foi de 2,09%. Essas duas variações são as maiores para um mês de abril desde 2016 (0,61% e 3,25%,
respectivamente). O acumulado dos últimos doze meses foi para 4,94%. O resultado do IPCA de abril
sofreu forte influência dos grupos Alimentação e bebidas (0,63%), Transportes (0,94%) e Saúde e cuidados
pessoais (1,51%). Juntos, estes três grupos responderam por 89,5% do índice do mês. O grupo Artigos de
residência, com -0,24%, foi o único que apresentou deflação em abril.

» Destaque

Mesmo com a desaceleração no nível de preços de março (1,44%) para abril (0,94%), o grupo dos
Transportes foi o segundo com maior variação e impacto (0,17 p.p.) no IPCA de abril. A gasolina foi o
principal impacto individual no mês (2,66% mais cara, em média). Já o etanol desacelerou de março
(7,02%) para abril (0,60%).

» Alimentação e Bebidas

O grupo Alimentação e bebidas desacelerou de março (1,37%) para abril (0,63%). Os alimentos para
consumo no domicílio saíram da alta de 2,07% no mês passado para 0,62% no mês corrente, influenciados
pelas quedas no feijão-carioca (-9,09%) e nas frutas (-0,71%), mesmo com a pressão exercida pelo tomate
(28,64%), pelo frango inteiro (3,32%), pela cebola (8,62%) e pelas carnes (0,46%). Por outro lado,
a alimentação fora foi de 0,10% para 0,64%.


