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Com a maior inflação entre as regiões pesquisa-
das, o IPCA/Brasília registrou, no mês de agosto 
de 2017, alta de 0,45% na comparação com o 
mês anterior, resultado bem acima do IPCA/Brasil 
que foi de 0,19%. Brasília acumula, em oito meses, 
inflação de 1,96% e, nos últimos 12 meses, 
variação de 3,99%. No Brasil essas variações 
estão em 1,62% e 2,46%, respectivamente. 

Na análise por grupos, o destaque é o grupo 
Transportes, que teve variação de 2,63%, 
resultante dos reajustes dos preços dos 
Combustíveis, sendo que a gasolina acumulou 
elevação de 12,26% somente no mês de agosto. 
A inflação do grupo só não foi maior devido à 
redução de 12,21% nos preços das passagens 
aéreas. Em segundo lugar está o grupo Vestuário, 
com 0,88%, que mostrou aumento de preços de 
roupas femininas e masculinas. E, em terceiro, 
o grupo Habitação, com alta de 0,57%, foi 
impactado pela mudança de banda tarifária da 
energia elétrica em agosto, que saiu de amarela 
para vermelha. 

Por outro lado, houve variação negativa 0,23% no 
grupo Artigos de residência, resultado da queda 
nos preços de Consertos e manutenção. Além 
disso, o grupo Alimentação teve a segunda menor 
redução entre as regiões, com decréscimo de 
0,76%, devido a Alimentação no domicílio, com -
1,95%. Porém, o subgrupo Alimentação fora do 
domicílio, com alta de 0,79%, segurou o resultado, 
com os preços de refeição e de bebidas não 
alcoólicas liderando o resultado. Por fim, o grupo 
Comunicação, com -1,91% segue mostrando 
redução nos preços de aparelhos telefônicos e 
de serviços de telefonia celular. 

No acumulado do ano, a inflação acumula alta de 
1,96% e, em 12 meses, 3,99%. Saúde e cuidados 
pessoais (4,78%) e Educação (4,72%) pressionam 
o resultado no acumulado do ano, enquanto 
Saúde e cuidados pessoais (7,17%), Transportes 
(6,88%) e Habitação (6,30%) pressionam o 
resultado acumulado em 12 meses. 

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

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

BRASIL DISTRITO FEDERAL 

agosto 2017/ 
julho 2017 

acumulada  
no ano 

acumulada em 
12 meses 

agosto 2017/ 
julho 2017 

acumulada  
no ano 

acumulada em 
12 meses 

Índice geral 0,19  1,62  2,46  0,45  1,96  3,99  

 Transportes 1,53  1,01  3,08  2,63  1,71  6,88  

 Vestuário 0,29  0,92  2,33  0,88  1,25  3,30  

 Habitação 0,57  4,09  4,88  0,57  2,63  6,30  

 Educação 0,24  6,80  7,15  0,34  4,72  4,81  

 Despesas pessoais 0,29  2,61  4,25  0,30  3,03  6,02  

 Saúde e cuidados pessoais 0,41  4,86  6,78  0,19  4,78  7,17  

 Artigos de residência 0,20  -0,82  -1,63  -0,23  -1,48  -3,22  

 Alimentação e bebidas -1,07  -1,56  -2,01  -0,76  0,22  -0,40  

 Comunicação -0,56  0,81  1,35  -1,91  1,31  1,28  

Fonte: IBGE/Elaboração Codeplan/GECON-Nupre 

______________________________________ 

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. 


