
jun/11

jul/10 jun/11 jul/11 Absoluta Absoluta Relativa

Alimentação e bebidas (0,76) (0,26) (0,34) 9,36 (0,06) (0,08) -50%

Alimentação no domicílio (1,30) (0,62) (0,96) 8,35 (0,09) (0,14) -90%

Alimentação fora do domicílio 0,24 0,40 0,80 11,22 0,03 0,07 41%

Vestuário (0,04) 1,25 0,10 8,82 0,09 0,01 4%

Habitação 0,54 0,58 0,27 6,33 0,08 0,04 22%

Saúde e cuidados pessoais 0,31 0,67 0,47 5,86 0,07 0,05 32%

Despesas pessoais 0,54 0,67 0,49 8,26 0,07 0,05 32%

Artigos de residência 0,29 0,42 0,03 1,32 0,02 0,00 1%

Educação (0,03) 0,11 0,11 8,27 0,01 0,01 5%

Comunicação 0,00 (0,05) (0,04) 1,82 (0,00) (0,00) -1%

Transportes 0,08 (0,61) 0,46 5,69 (0,12) 0,09 54%

Índice geral 0,01 0,15 0,16 6,87 0,15 0,16 100%

 

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

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

jul/11

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

» IPCA

A inflação no mês de julho ficou praticamente estável em relação ao mês anterior, com 0,16%. No entanto, bem

acima da variação observada no mesmo período do ano anterior, que foi de 0,01%. No ano a variação acumulada é

de 4,04% e nos últimos 12 meses a taxa ficou em 6,87%, acima do limite superior da meta de inflação, que é de

4,5% ao ano, podendo variar 2 p.p. para cima ou para baixo. O Setor de "Transportes" apresentou a maior

contribuição para a formação do IPCA no mês, com 54%. No entanto, a inflação continua sistêmica, apresentando

evolução nos preços de todos os setores de serviços da economia. "Alimentos e bebidas" registrou queda em seus

preços, ainda que a "Alimentação fora do domicílio" tenha pressionado o índice geral para cima.

» Alimentação e bebidas

O Setor de "Alimentação e bebidas" registrou queda de -0,34% em seus preços em julho. Isso devido ao arrefecimento

dos preços de quase todos os subitens da cesta de "Alimentação no domicílio", de -0,96% no mês. Na avaliação do

acumulada no ano, os alimentos acumulam taxa de 2,77%, desacelerando pelo segundo mês consecutivo. Nos

últimos 12 meses, a inflação do Setor ficou em 9,36%.

» Alimentação fora do domicílio

O grupo "Alimentação fora do domicílio" apresentou aceleração de 0,80% nos preços em julho. No acumulado do

ano e nos últimos 12 meses o aumento nos preços do grupo já estão em 5,86% e 11,22%, respectivamente. Por se

tratar de um grupo que combina a soma dos preços dos produtos da cesta de "Alimentação no domicílio" e dos

"Serviços" da economia, torna-se mais vulnerável a variações na inflação geral. Como podemos observar, em razão

do grupo "Não-Duráveis" - o qual compõe os alimentos - ter apresentado desaceleração nos preços, podemos

inferir que o aumento nos preços da "Alimentação fora do domicílio" deriva, portanto, da aceleração nos preços

dos "Serviços".
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