
(em p.p.) (em %) (em p.p.) (em %)

Alimentação e bebidas 0,81 2,28 1,06 8,99 13,19 0,20 17 0,27 30

Alimentação no domicílio 0,74 2,89 1,28 8,56 14,82 0,12 10 0,21 24

Alimentação fora do domicílio 0,95 1,12 0,64 9,80 10,17 0,08 7 0,06 6

Educação 5,88 0,31 5,90 8,08 9,28 0,27 22 0,27 29

Transportes 2,20 1,77 0,62 8,05 8,40 0,41 34 0,11 13

Saúde e cuidados pessoais 0,60 0,81 0,94 6,65 10,13 0,07 6 0,10 12

Despesas pessoais 0,86 1,19 0,77 8,45 8,88 0,09 8 0,08 9

Artigos de residência 0,87 0,45 1,01 4,48 6,29 0,04 3 0,04 5

Comunicação (0,02) 0,22 0,66 (1,56) 2,88 (0,00) (0) 0,03 3

Vestuário (0,60) (0,24) 0,24 2,87 5,83 (0,04) (3) 0,01 2

Habitação 1,22 0,81 (0,15) 11,31 14,88 0,18 15 (0,02) (3)

Índice geral 1,22 1,27 0,90 7,70 10,36 1,22 100,0 0,90 100,0
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Fonte: IBGE - * Indice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) Próximo Informativo - abril/2016

IPCA*: Alimentação e bebidas (A&B) - Fevereiro de 2016

Índice de Preços ao Consumidor Amplo: variação e contribuição para a formação do índice geral, por setor.
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» IPCA
O IBGE divulgou hoje o resultado de fevereiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que

foi de 0,90%. O índice ficou abaixo do registrado em fev/15 (1,22%) e jan/16 (1,27%). Além disso, a variação veio

abaixo da expectativa do mercado, que esperava inflação de 0,95% para o mês, segundo o relatório Focus do Banco

Central. Este resultado leva o acumulado em 12 meses para 10,36%.

» Destaque
Segundo os dados do IBGE, se por um lado a queda na conta de luz (que ajudou o setor "Habitação" a registrar

deflação de 0,15% em fevereiro, após alta de 0,81% um mês antes) contribuiu para puxar o IPCA para baixo, por

outro, o preço dos cursos regulares, que pressionou o setor de "Educação" (5,90%), apresentou a maior

contribuição individual para formar o IPCA do mês, com 0,21 pontos percentuais (p.p.). Os setores de "Educação" e

"Alimentação e bebidas" foram responsáveis por 60% do IPCA de fevereiro.

» Alimentação e Bebidas
O setor "Alimentação e bebidas" apresentou forte desaceleração nos preços de janeiro para fevereiro, passando de

2,28% para 1,06% nesse período. Tanto os alimentos consumidos dentro do domicílio (de 2,89% para 1,28%), como

fora (1,12% para 0,64%), apresentaram desaceleração nessa base de comparação. Interessante observar que

embora itens importantes tenham apresentado reduções em seus preços, como o tomate (-12,63%) e a batata-

inglesa (-5,70%), a dinâmica apresentada, principalmente nos produtos de proteína animal, que tem uma maior

correlação com a disponibilidade de renda das famílias, permite avaliar como o consumidor tem ajustado seus

gastos, promovendo substituição de produtos de maior valor agregado. Por exemplo: enquanto as carnes (de

1,06% em janeiro para 0,68% este mês) e o frango inteiro (de 0,54% em janeiro para 0,26% este mês) registraram

desaceleração nos seus preços, produtos como ovos de galinha (de 1,73% em janeiro para 4,39% este mês), frango

em pedaços (de -0,53% em janeiro para 0,97% este mês), salsicha (de -0,51% em janeiro para 1,28% este mês) e

hambúrguer (de 1,46% em janeiro para 7,03% este mês) registraram forte aceleração nesse período.


