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O IPCA/Brasília registrou, no mês de julho de 
2017, alta de 0,28% na comparação com o mês 
anterior, resultado parecido com o IPCA/Brasil que 
foi de 0,24%. Brasília acumula, em setes meses, 
inflação de 1,51% e, nos últimos 12 meses, 
variação de 3,79%. No Brasil essas variações 
estão em 1,43% e 2,71%, respectivamente.  

Na análise por grupos, destacam-se Saúde e 
Cuidados pessoais, com variação de 0,63%, e o 
grupo Alimentação e bebidas, com 0,49%. O 
primeiro grupo teve esse resultado devido a 
reajustes de planos de saúde e de alguns 
produtos de cuidados pessoais. Já o grupo 
Alimentação e bebidas mostrou redução de 
preços em produtos de alimentação no domicílio, 
enquanto houve alta nos itens de consumo fora do 
domicílio, como lanches e refeições.  

De outro lado, as variações negativas no mês 
ocorreram nos grupos de Vestuários, devido à 

queda dos preços de roupas, e no grupo 
Comunicação, advinda da redução de preços de 
aparelhos telefônicos. 

Cabe destacar ainda que, apesar da alta da 
energia elétrica com a mudança da bandeira 
tarifária para amarela, o grupo Habitação 
equilibrou seu resultado devido à diminuição do 
preço do botijão de gás. E, o grupo Transportes, 
que registrou alta na gasolina devido à elevação 
das alíquotas de PIS/COFINS, mostrou redução 
de itens como automóveis novos e usados, 
contribuindo para um aumento menor do grupo.  

O acumulado do ano tem como principais grupos 
de pressão: Saúde e Cuidados Pessoais (4,58%); 
Educação (4,37%) e Comunicação (3,29%). Em 
12 meses, os grupos que lideram a alta são: 
Saúde e Cuidados Pessoais (7,71%); Despesas 
Pessoais (6,56%); Habitação e Educação (ambos 
com variação de ,533%). 

Tabela - IPCA - Variação frente ao mês anterior, variação acumulada no ano e variação acumulada em 12 meses, por grupos - (%) -julho 
de 2017 - Brasil e Brasília 

Variação (%) do  Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Grupos de Consumo 
BRASIL DISTRITO FEDERAL 

julho 2017/ 
junho 2017 

acumulada  
no ano 

acumulada em 
12 meses 

julho 2017/ 
junho 2017 

acumulada  
no ano 

acumulada em 
12 meses 

Índice geral 0,24  1,43  2,71  0,28  1,51  3,79  

Saúde e cuidados pessoais 0,37  4,43  7,19  0,51  4,58  7,71  

Alimentação e bebidas -0,47  -0,50  -0,66  0,49  0,99  0,12  

Despesas pessoais 0,36  2,31  4,94  0,35  2,73  6,56  

Artigos de residência -0,23  -1,01  -1,47  0,31  -1,26  -2,31  

Transportes 0,34  -0,51  1,80  0,26  -0,90  4,55  

Educação -0,02  6,54  7,94  0,15  4,37  5,33  

Habitação 1,64  3,50  4,60  0,08  2,04  5,33  

Comunicação -0,02  1,38  1,90  -0,09  3,29  3,19  

Vestuário -0,42  0,63  2,20  -0,12  0,37  3,30  

Fonte: IBGE/Elaboração Codeplan/GECON-Nupre 
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1  O IPCA é um índice de preços que se refere à cesta de consumo das famílias com rendimento monetário de 1 (um) a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte. Além 

de Brasília, a pesquisa abrange dez regiões metropolitanas do país e dois municípios: Goiânia e Campo Grande. O IPCA é índice oficial do Governo Federal para medição 
das metas inflacionarias. Fonte: IBGE. 


