
jan/12 dez/12 jan/13 fev11-jan12 fev12-jan13 jan/12 jan/13

Alimentação e bebidas 0,86 1,03 1,99 6,87 11,08 35,5                      55,5                      

Alimentação no domicílio 0,68 1,17 2,49 4,84 12,02 18,4                      45,6                      

Alimentação fora do domicílio 1,21 0,77 1,02 10,72 9,31 17,2                      9,8                        

Despesas pessoais 0,71 1,60 1,55 8,48 11,09 12,6                      18,7                      

Transportes 0,69 0,75 0,75 5,15 0,54 25,3                      17,0                      

Saúde e cuidados pessoais 0,30 0,40 0,73 6,15 6,40 5,9                        9,4                        

Artigos de residência 0,16 0,27 1,15 (0,09) 1,84 1,3                        6,0                        

Educação 0,39 0,19 0,35 8,16 7,74 3,0                        1,8                        

Comunicação 0,21 0,03 (0,08) 1,44 0,48 1,9                        (0,4)                       

Habitação 0,53 0,63 (0,20) 6,66 6,01 13,8                      (3,4)                       

Vestuário 0,07 1,11 (0,53) 8,21 5,16 0,8                        (4,1)                       

Índice geral 0,56 0,79 0,86 6,22 6,15 100,0                    100,0                    

 

Fonte: IBGE - * Indice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) Próximo Informativo - Março/2013

IPCA*: Alimentação e bebidas (A&B) - Janeiro de 2013

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

Setor

Variação (%) Contribuição para formação do 

Índice geral (em %)no mês 12 meses
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» IPCA

O IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro de 2013, que

ficou em 0,86%, superando o 0,79% registrado em dezembro de 2012. Esse resultado é o maior

desde abril de 2005 (0,87%). O setor "Alimentação e bebidas" foi o principal responsável por esse

desempenho, ao contribuir com 55,5% para a formação do índice geral. Nos últimos 12 meses, a

inflação acumulada é de 6,15%.

» Alimentação e bebidas

Os preços dos alimentos mantiveram a trajetória de aceleração pelo terceiro mês consecutivo,

ficando em 1,99% em janeiro de 2013, contra 1,03% do mês anterior. Nos últimos 12 meses, os

preços do setor subiram 11,08%, respondendo por 42% da inflação acumulada de 6,15%. Esse

desempenho foi influenciado pelos preços dos produtos consumidos dentro do domicílio, que detêm

o maior peso sobre o orçamento das famílias brasileiras.

» Alimentação no domicílio

Em janeiro de 2013, a "Alimentação no domicílio" ficou em 2,49% e foi responsável por 45,6% do

índice geral e por 82% da inflação no setor "Alimentação e bebidas". Os produtos que mais

influenciaram esse desempenho foram os tubérculos, legumes e hortaliças, que juntos representaram

17,3% do IPCA e 37,8% da inflação do grupo "Alimentação no domicílio". Esse quadro se deve ao

excessivo volume de chuva que atingiu importantes regiões produtoras, reduzindo a oferta dos

produtos. A carne de frango, outro importante produto que compõe a cesta de alimentos dos lares

brasileiros, apresentou aumento de 4,24%, contribuindo com 5,2% para a formação do IPCA. A alta

nos preços desse produto é resultado, principalmente, do forte aumento no custo de produção ao

longo de toda cadeia produtiva.


