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abr/10 mar/11 abr/11 Absoluta Absoluta Relativa

Alimentação e bebidas 1,45 0,75 0,58 7,83 0,18 0,14 18%

Alimentação no domicílio 1,92 0,67 0,48 6,22 0,10 0,07 9%

Alimentação fora do domicílio 0,56 0,90 0,75 10,88 0,07 0,06 8%

Transportes (0,08) 1,56 1,57 6,06 0,29 0,30 39%

Saúde e cuidados pessoais 0,84 0,45 0,98 5,60 0,05 0,10 14%

Habitação 0,08 0,46 0,77 6,22 0,06 0,10 13%

Vestuário 1,28 0,56 1,42 7,64 0,04 0,10 12%

Despesas pessoais 0,66 0,78 0,57 8,43 0,08 0,06 8%

Educação 0,11 1,04 0,09 8,07 0,08 0,01 1%

Comunicação (0,03) 0,17 0,00 1,74 0,01 0,00 0%

Artigos de residência (0,04) 0,21 (0,62) 2,02 0,01 (0,03) -3%

Índice geral 0,57 0,79 0,77 6,51 0,79 0,77 100%

 

Fonte: IBGE - * Indice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) Próximo Informativo - Junho/2011

IPCA: Alimentos e Bebidas (A&B) - Abril/2011

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

Setor

Variação (%)
Contribuição para formação

 do IPCA (Em p.p.)
no mês em 

12 meses

abr/11

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

» IPCA

O índice geral apresentou variação de 0,77% em abril, ante 0,79% em março. O acumulado do ano chega a 3,24%,

acima dos 2,65% observados no mesmo período de 2010. Quando contabilizados os últimos 12 meses, o IPCA já

ultrapassa o limite superior da meta de inflação registrando uma taxa de 6,51%. A alta nos preços de Transportes,

com destaque para gasolina (+6,26%) e álcool (+11,20%), continuam pressionando o índice geral, contribuindo com

39% para sua formação. Outros produtos também contribuiram para a variação dos preços, como Vestuário

(+1,42%), energia elétrica residencial (+0,94%) e produtos farmacêuticos (+2,11%). O setor de alimentos apresentou

desaceleração em seus preços, ainda que alguns produtos, por fatores sazonais, tenham se destacado no grupo.

» Alimentos e Bebidas

O setor apresentou aumento de 0,58% em abril, inferior ao registrado no mês de março (+0,75%) e no mesmo

período do ano anterior (+1,45%). Assim, os produtos alimentícios representaram 18% do índice geral do mês.

Considerando os últimos 12 meses o setor acumula uma variação de 7,83%, mantendo sistematicamente sua

redução desde janeiro de 2011. "Alimentação no domicílio", dada a relevância de seu peso para formar o índice do

setor, foi o principal responsável pela pressão dos preços de alimentos.

» Alimentação no Domicílio

O subgrupo registrou desaceleração em seus preços em abril em relação a março deste ano. Produtos como batata

inglesa (+17,71%), leite pasteurizado (+2,66%), feijão carioca (+9,79%) e café moido (+2,77%) foram os grandes

responsáveis pelo aumento dos preços do subgrupo. Todavia, produtos como açúcares e derivados (-0,69%), carnes (-

0,20%), dentre outros contribuiram significativamente para a desaceleração dos preços do Setor de alimentos.

Maio de 2011

Informativo DEAGRO

abr-10 mar-11 abr-11 IPCA A&B

Alimentação no domicílio 1,92 0,67 0,48 6,2 9% 54%

Batata-inglesa 19,70 12,40 17,71 -32,7 4% 24%

Leite pasteurizado 7,43 0,73 2,66 1,5 4% 20%

Feijão - carioca (rajado) 43,13 1,71 9,79 -11,5 2% 13%

Café moído -0,12 2,44 2,77 9,7 1% 6%

Produto

Alimentação no domícilio: principais produtos que apresentaram aumento em seus preços

Variação (%)

no mês Em 

12 meses

Contribuição para formação dos 

índices (Em %) Abril de 2011


