
INFLAÇÃO – IPCA OUTUBRO 2017

A RMGV apresentou deflação em outubro. Puxado

principalmente pela queda nos preços dos grupos

artigos de residência (-1,04%) e habitação (-0,56%), o

IPCA teve queda de -0,10% no estado. Também

contribuíram para queda do nível de preços na RMGV,

a deflação em alimentação e bebidas (-0,22%) e

transportes (-0,14%), que detém o primeiro e o

segundo maior peso na composição do índice,

respectivamente. Essa taxa ficou abaixo da média

nacional (0,42%) e foi a menor entre as 13 áreas

pesquisadas pelo IBGE.

No acumulado do ano, o IPCA na RMGV foi de

+2,17%, inferior à média nacional de +2,21%, a menor

registrada para este período do ano desde 1998. O

acumulado dos últimos 12 meses ficou para o Brasil em

2,70%, abaixo do piso da meta do governo, essa de

4,5% com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima

(6%) ou para baixo (3%).

Essa alta da inflação nacional foi puxada pelos

preços do gás de botijão e da energia, fazendo o gasto

com habitação subir 1,33%. O grupo foi responsável

por metade (0,21 ponto porcentual) da elevação da

inflação no mês. A passagem da bandeira amarela para

a vermelha pode ter contribuído para a aceleração da

inflação em outubro. Esses dois itens devem voltar a

pressionar a inflação em novembro, já que a bandeira

vermelha foi elevada e foi anunciado novo reajuste no

preço do gás.

Alimentação e Bebidas, grupo com maior peso no

índice, caiu pelo sexto mês seguido, porém a queda de

0,05% em outubro foi bem menos intensa do que a

registrada em setembro (-0,41%). A deflação desse

grupo deveu-se, principalmente, à redução de 0,74%

no preço médio dos alimentos para consumo em casa,

com quedas no feijão mulatinho (-18,41%), alho (-

7,69%) e açúcar cristal (-3,05%). A alimentação fora de

casa, por sua vez, aumentou 0,16%. Contudo, não se

espera que este setor continue puxando a inflação para

baixo nos próximos meses, uma vez que se projeta

reajuste de alguns itens desse grupo.
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Variação (%) mensal do IPCA por grupos - Outubro 2017

Brasil Grande Vitória - ES
Fonte: IBGE
Elaboração: IDEIES/Sistema Findes

IPCA – Acumulado no ano (jan-out)

Período Brasil RMGV

2017 2,21% 2,17%

2016 5,78% 4,14%

Fonte: IBGE
Elaboração: IDEIES/Sistema Findes
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