
no ano3 no ano4

Dez/20 Dez/21

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

Alimentação e bebidas 1,74 (0,04) 0,84 14,09 7,94 0,37 0,17

Alimentação no domicílio 2,12 0,04 0,79 18,15 8,24 0,32 0,12

Alimentação fora do domicílio 0,77 (0,25) 0,98 4,78 7,17 0,05 0,06

Transportes 1,36 3,35 0,58 1,03 21,03 0,27 0,13

Habitação 2,88 1,03 0,74 5,25 13,05 0,45 0,12

Saúde e cuidados pessoais 0,40 (0,57) 0,75 1,50 3,70 0,05 0,09

Vestuário 0,59 0,95 2,06 (1,13) 10,31 0,03 0,09

Despesas pessoais 0,65 0,57 0,56 1,03 4,73 0,07 0,06

Artigos de residência 1,76 1,03 1,37 6,00 12,07 0,07 0,05

Comunicação 0,39 0,09 0,34 3,42 1,38 0,02 0,02

Educação 0,48 0,02 0,05 1,13 2,81 0,03 0,00

Índice geral 1,35 0,95 0,73 4,52 10,06 1,35 0,73

 

Fonte: IBGE - 1 Indice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); 2 Variações no mês de referência; 3 No ano 2020 (jan/20 a dez/20); 4 No ano 2021 (jan/21 a dez/21).

Contribuição para formação do IPCA

(em ponto percentual - p.p.)

IPCA
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: Alimentação e Bebidas (A&B) - Dezembro de 2021

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

» IPCA
Segundo o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro subiu 0,73%, 0,22 ponto

percentual (p.p.) abaixo da taxa de 0,95% registrada em novembro. Com isso, o ano de 2021 se encerra com variação de

10,06%, acima dos 4,52% registrados em 2020. Com isso, a inflação de 2021 foi a maior desde 2015 (10,67%). Todos os

grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em dezembro. A maior variação veio de Vestuário (2,06%), que

acelerou em relação a novembro (0,95%). Na sequência, vieram Artigos de Residência (1,37%) e Alimentação e bebidas

(0,84%), grupo este que contribuiu com o maior impacto no índice do mês (0,17 p.p.). Além disso, destacam-se as

variações de Habitação (0,74%) e Transportes (0,58%), inferiores às observadas no mês anterior (1,03% e 3,35%,

respectivamente). O grupo Saúde e cuidados pessoais, por sua vez, teve alta de 0,75%, após a queda de 0,57% em

novembro. Os demais ficaram entre o 0,05% de Educação e o 0,56% de Despesas pessoais.

» Destaque IBGE
O grupo Habitação (0,74%) desacelerou em relação ao mês anterior (1,03%), por conta da energia elétrica (0,50%), cuja

alta em novembro havia sido de 1,24%. Desde setembro, permanece em vigor a bandeira Escassez Hídrica, que

acrescenta R$ 14,20 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos. A desaceleração observada no grupo dos Transportes

(de 3,35% para 0,58%) é consequência principalmente da queda no preço dos combustíveis (-0,94%), depois de sete

meses seguidos de alta. Além da gasolina (-0,67%), também houve recuo nos preços do etanol (-2,96%) e do óleo diesel (-

0,33%).

» Alimentação e Bebidas
Em Alimentação e bebidas (0,84%), o subgrupo alimentação no domicílio passou de alta de 0,04% em novembro para

0,79% em dezembro. O principal destaque foram as frutas (8,60%), cujos preços haviam caído no mês anterior (-0,43%).

O mesmo aconteceu com as carnes, que subiram 1,38%, após a queda (-1,38%) observada em novembro. Além disso, os

preços do café moído (8,24%) subiram pelo 10º mês consecutivo, acumulando alta de 50,11% no período de março a

dezembro. Outro destaque foi a cebola, com alta de 20,94%. No lado das quedas, cabe mencionar o recuo nos preços da

batata-inglesa (-14,55%), do tomate (-9,21%) e do leite longa vida (-2,89%). A alimentação fora do domicílio, por sua vez,

passou de -0,25% em novembro para 0,98% em dezembro. O lanche e a refeição tiveram variação idêntica (1,08%) e

contribuíram, juntos, com 0,06 p.p. no índice do mês.


