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

Alimentação e bebidas 2,28 0,08 0,35 0,35 6,57 0,58 45 0,09 24

Alimentação no domicílio 2,89 (0,05) 0,17 0,17 6,47 0,48 37 0,03 8

Alimentação fora do domicílio 1,12 0,33 0,69 0,69 6,76 0,10 8 0,06 16

Transportes 1,77 1,11 0,77 0,77 3,19 0,33 26 0,14 37

Saúde e cuidados pessoais 0,81 0,49 0,55 0,55 10,76 0,09 7 0,06 17

Despesas pessoais 1,19 1,01 0,45 0,45 7,21 0,13 10 0,05 13

Habitação 0,81 (0,59) 0,17 0,17 2,20 0,13 10 0,03 7

Comunicação 0,22 0,02 0,63 0,63 1,69 0,01 1 0,02 6

Educação 0,31 0,07 0,29 0,29 8,84 0,01 1 0,01 4

Artigos de residência 0,45 (0,31) (0,10) (0,10) 2,85 0,02 2 (0,00) (1)

Vestuário (0,24) 0,32 (0,36) (0,36) 3,42 (0,01) (1) (0,02) (6)

Índice geral 1,27 0,30 0,38 0,38 5,35 1,27 100,0 0,38 100,0

 

Fonte: IBGE - * Indice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ** No ano (jan-jan de 2017) e 12 meses (fev16-jan17). Próximo Informativo - março/2017

IPCA*: Alimentação e bebidas (A&B) - Janeiro de 2017

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

Grupos

Variação (%)
Contribuição para formação do IPCA
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» IPCA
Divulgado pelo IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro ficou em 0,38%,

superando os 0,30% de dezembro. Este foi o IPCA mais baixo para os meses de janeiro desde 1994, quando

foi criado o Plano Real. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice recuou para 5,35%.

» Destaque
De acordo com os dados do IBGE, as tarifas dos ônibus urbanos, que subiram 2,84%, lideraram o ranking dos

principais impactos individuais no mês, com 0,07 ponto percentual. Os combustíveis (1,28%) também

pressionaram as despesas com transporte, já que o litro do etanol subiu 3,10%, enquanto o litro da gasolina

subiu 0,84%. Mesmo assim, o grupo "Transporte", apesar da variação mais elevada entre todos os

segmentos, apresentou forte desaceleração na taxa de crescimento de preços de dezembro para janeiro, ao

passar de 1,11% para 0,77%. Isto se deve, principalmente, às passagens aéreas, que passaram de 26,29% em

dezembro para -7,36% em janeiro. Por outro lado, os grupos "Alimentação e bebidas" e "Habitação"

mostraram significativa aceleração, contribuindo para elevar o IPCA de um mês para o outro.

» Alimentação e Bebidas
Em janeiro, o grupo "Alimentação e bebidas" variou 0,35%, superando o índice de dezembro. Porém, esta foi

a menor variação para os meses de janeiro desde 2006. A alimentação consumida fora de casa passou de

0,33% para 0,69%, enquanto os alimentos para consumo no domicílio foram de -0,05% para 0,17%. Alguns

produtos ficaram bem mais baratos, a exemplo do feijão-carioca (-13,58%), enquanto outros, como o óleo de

soja (+7,66%), apresentaram alta mais significativa.


