
abr/12 mar/13 abr/13 2012 2013 abr/12 abr/13

Alimentação e bebidas 0,51 1,14 0,96 6,23 13,99 0,12                   0,24                  

Alimentação no domicílio 0,62 1,36 1,10 4,64 15,72 0,09                   0,18                  

Alimentação fora do domicílio 0,31 0,72 0,69 9,20 10,74 0,02                   0,06                  

Saúde e cuidados pessoais 0,96 0,32 1,28 6,46 6,62 0,11                   0,14                  

Habitação 0,80 0,51 0,62 7,01 2,71 0,12                   0,09                  

Despesas pessoais 2,23 0,54 0,61 9,42 8,97 0,22                   0,06                  

Vestuário 0,98 0,15 0,65 6,50 6,45 0,06                   0,04                  

Artigos de residência (0,79) 0,11 0,63 (1,25) 4,31 (0,04)                  0,03                  

Educação 0,04 0,56 0,10 7,38 7,61 0,00                   0,00                  

Comunicação 0,46 0,13 (0,32) 0,70 0,45 0,02                   (0,01)                 

Transportes 0,10 (0,09) (0,19) 1,40 1,14 0,02                   (0,04)                 

Índice geral 0,64 0,47 0,55 5,10 6,49 0,64                   0,55                  

 

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

IPCA*: Alimentação e bebidas (A&B) - Abril 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 p.p.)no mês 12 meses
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» IPCA

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-IBGE) registrou variação de 0,55% em abril e ficou acima dos

0,47% do mês anterior. Com esse resultado, a inflação acumulada nos últimos 12 meses foi de 6,49%. Como

apresentado na tabela acima, 5 dos 9 setores pesquisados pelo IBGE apresentaram aceleração em seus preços,

enquanto 2 tiveram deflação e outros 2 setores registraram desaceleração no ritmo de crescimento dos

preços, dentre esses "Alimentação e bebidas".

» Alimentação e bebidas

O setor registrou variação de 0,96% em abril, sendo inferior a apresentada em 1,14% de março, porém ficou

acima do registrado em idêntico período de 2012. Com esse resultado, o grupo "Alimentação e bebidas"

respondeu por 43% da inflação geral de abril de 2013, contra 18% observado no mesmo período do ano

anterior, reflexo dos problemas climáticos que prejudicaram a produção agrícola de alimentos básicos no início

do ano.

» Alimentação no domicílio

Pelo terceiro mês consecutivo, o grupo apresentou desaceleração em seus preços com variação de 1,1% em

abril de 2013. No entanto, o resultado é superior ao verificado em idêntico período de 2012 , o que se reflete

no comportamento do índice acumulado nos últimos 12 meses, que registra alta de 15,72%. Vale destacar que,

a exemplo de março, alguns produtos desonerados pela MP 609/2013 registraram deflação no mês, como: os

açúcares refinado (-4,50%) e cristal (-3,41%), as carnes bovina (-1,78%) e suína (-1,41%), o frango inteiro (-

1,92%) e em pedaços (-1,58%), o óleo de soja (-2,87%), o azeite de oliva (-0,32%), a margarina (-0,63%) e o café

moído (-1,37%) e solúvel (-0,76%).


