
Informe Econômico Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
IPCA-15 - Ano V - Boletim Nº 264 – 27 de Outubro de 2021 

 

 
Revisão e Editoração - Ascom/Codeplan Redação - Gerência de Contas e Estudos Setoriais - GECON - (61) 3342-1040 
Circulação - Em meio digital Codeplan - Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas - DIEPS 

 
 

Ano V - Boletim no 269 - Novembro de 2021 
 

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO 
CONSUMIDOR AMPLO - IPCA-15 

Novembro/2021 
 

•  O IPCA-15 do Distrito Federal registrou 
alta de 1,34% no período de 14 de 
outubro a 12 de novembro. 

• O resultado é o 9º maior entre as 
capitais pesquisadas. 

• A principal contribuição positiva foi do 
grupo Transportes (+0,80 p.p.). 

Gráfico 1 - Variação mensal e acumulada em 12 meses - % - Brasil e regiões pesquisadas - novembro de 2021 

 
Fonte: IBGE. Elaboração: GECON/DIEPS/Codeplan. 

O nível de preços praticados no DF em 
novembro de 2021 apresentou alta de 1,34% na 
comparação com o mês anterior, de acordo com os 
resultados divulgados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) para o IPCA-15 como é 
visto no Gráfico 1. O resultado mostra o 9º melhor 
resultado entre as 12 regiões analisadas e acima da 
média nacional (1,17%). No acumulado em 12 meses, 
a capital federal registra uma inflação de 9,77%, o 
menor percentual entre as regiões pesquisadas e 

acima do limite superior estipulado pelo Banco 
Central para 2021 (5,25%). 
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Gráfico 2 - Variação (%) e contribuição (p.p), por grupo de produtos - Distrito Federal - novembro de 2021 

 
Fonte: IBGE. Elaboração: GECON/DIEPS/Codeplan. 
 

As Tabelas 1 e 2 mostram respectivamente as 
contribuições de itens e subitens para o resultado 
geral. Nos itens, os Combustíveis (veículos) 
apresentam a maior contribuição positiva (+ 0,65 p.p), 
seguido de Veículo próprio (+ 0,22 p.p), refletindo, 
nessa ordem, a pressão inflacionária dos subitens 

Gasolina (+ 0,61 p.p), em função da elevação da 
cotação do barril de petróleo e a manutenção de um 
real desvalorizado em relação ao dólar, e ainda 
Automóvel novo (+ 0,14 p.p), cuja escassez de 
componentes eletrônicos têm encarecido os custos de 
fabricação desse produto. 

 

 
Fonte: IBGE. Elaboração: GECON/DIEPS/Codeplan. 
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Tabela 2 - Maiores contribuições (p.p) e suas respectivas variações (%), por subitem - Distrito Federal - novembro de 2021 

 
Fonte: IBGE. Elaboração: GECON/DIEPS/Codeplan. 
 

Entre as variações negativas nos itens Frutas e 
Transporte público, se destacam com contribuições de 
-0,02 p.p e -0,07 p.p, e com variações de -3,07% e -
2,07%, respectivamente. Nos subitens, Leite longa 

vida e Passagem aérea foram destaque com 
contribuições de -0,03 p.p e -0,09 p.p e com variações 
de -4,89% e -7,25%, respectivamente. 

 


	  O IPCA-15 do Distrito Federal registrou alta de 1,34% no período de 14 de outubro a 12 de novembro.
	 O resultado é o 9º maior entre as capitais pesquisadas.

