
fev/13 jan/14 fev/14 2013 2014 jan-fev (2013) jan-fev (2014)

Alimentação e bebidas 1,45 0,84 0,56 12,48 6,32 0,83 0,35

Alimentação no domicílio 1,63 0,90 0,22 13,88 4,50 0,65 0,18                    

Alimentação fora do domicílio 1,10 0,73 1,21 9,86 9,87 0,18 0,17                    

Educação 5,40 0,57 5,97 7,52 8,75 0,26 0,30                    

Despesas pessoais 0,57 1,72 0,69 10,74 8,70 0,22 0,26                    

Habitação (2,38) 0,55 0,77 2,87 7,54 (0,38) 0,19                    

Saúde e cuidados pessoais 0,65 0,48 0,74 6,35 6,79 0,15 0,14                    

Artigos de residência 0,53 0,49 1,07 2,31 7,00 0,07 0,07                    

Comunicação 0,10 0,03 0,14 0,75 1,65 0,00 0,01                    

Transportes 0,81 (0,03) (0,05) 1,69 1,61 0,30 (0,02)                  

Vestuário 0,55 (0,15) (0,40) 5,99 4,77 0,00 (0,04)                  

Índice geral 0,60 0,55 0,69 6,31 5,68 1,47 1,24                    

 

Fonte: IBGE - * Indice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) Próximo Informativo - Abril/2014

IPCA*: Alimentação e bebidas (A&B) - Fevereiro de 2014

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

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do mês de fevereiro apresentou variação

de 0,69% e ficou 0,14 ponto percentual acima da taxa de 0,55% registrada em janeiro de 2014. Nos

dois primeiros meses do ano a inflação foi de 1,24%, abaixo da taxa de 1,47% do mesmo período de

2013. No acumulado dos últimos doze meses o índice ficou em 5,68%. O principal responsável pelo

aumento da taxa do IPCA foi o setor "Educação", que atingiu alta de 5,97%, resultado que reflete o

aumento das mensalidades escolares concentradas no período.

» Alimentação e bebidas

O setor de "Alimentação e bebidas", registrou redução no ritmo de crescimento dos preços ao passar

de 0,84% para 0,56% de um mês para o outro em 2014. Os preços dos alimentos comprados para

serem consumidos em casa subiram menos, fechando o mês de fevereiro com 0,22% contra os 0,90%

de janeiro. Já a alimentação fora do domicílio ficou 1,21% mais cara, influenciada principalmente

pelos itens café da manhã (2,14%) e cafezinho (2,01%). Nos últimos 12 meses, o setor acumula alta

média de 6,32% em seus preços, ante 12,48% do mesmo período de 2013.

» Alimentação no domicílio

Vários produtos alimentícios consumidos dentro do domicílio ficaram mais baratos em fevereiro em

relação a janeiro. É o caso da batata inglesa (-9,00%), do feijão carioca (-4,45%) e do leite longa vida

(-3,65%). Por outro lado, alimentos que foram prejudicados por problemas climáticos, como seca ou

chuva intensa ficaram mais caros, os principais foram: hortaliças e verduras (11,42%), tomate

(10,70%) e cebola (3,38%).


