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Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/ Brasília
Novembro - 2017

O IPCA/Brasília registrou elevação de 0,46% em novem-
bro na comparação com outubro, enquanto que para o 
Brasil a elevação do IPCA foi de 0,28%. Esta diferença é ex-
plicada em grande medida pelo comportamento do gru-
po Alimentos e bebidas, que apresentou crescimento de 
0,76% em Brasília contra redução de 0,38% no indicador 
nacional. Com peso de aproximadamente 25% no índice 
geral, este grupo contribuiu com 0,19 p.p para o resultado 
de Brasília no mês. Vestuário e Educação também ficaram 
bastante acima do verificado para o Brasil, mas com baixa 
participação no índice geral estes grupos não apresenta-
ram impacto significativo sobre o IPCA. 

Por outro lado, com variação negativa de -0,10% em Bra-
sília contra 0,52% no Brasil, o grupo Transportes contri-
buiu para amortecer a elevação dos preços na passagem 
de outubro para novembro. Vale lembrar que este grupo 
foi um dos principais responsáveis pelo descolamento do 
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IPCA Brasília em relação ao IPCA Brasil, com elevações 
acentuadas nos meses de agosto e setembro. No acumu-
lado de 2017, este grupo registrou elevação de 4,78% em 
Brasília e contribuiu com cerca de 0,86 p.p para o índice 
geral.

No acumulado em 12 meses até novembro, o IPCA Bra-
sília mantém a trajetória de crescimento iniciada a partir 
de julho. Além disso, permanece a grande diferença em 
relação ao indicador nacional: 4,31% em Brasília contra 
2,80% no Brasil. Com início em março e aprofundamento 
a partir de agosto, este processo reflete, em sua maior 
parte, a elevação de 8,31% no grupo de Transportes - ex-
plicado pelo aumento no preço da gasolina e das tarifas 
de transporte público - e crescimento de 0,27% no grupo 
Alimentação e bebidas, a despeito da redução em -2,32% 
no Brasil, possivelmente em decorrência das condições 
hidrológicas desfavoráveis no período.

Fonte: IBGE/ Elaboração Codeplan/GECON-Nupre 

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

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

Grupos de Consumo
Brasil Brasília

Nov 2017/ 
Out 2017

acumulada no 
ano

acumulada 
em 12 meses

Nov 2017/
Out 2017

acumulada no 
ano

acumulada 
em 12 meses

Índice geral 0,28 2,50 2,80 0,46 3,15 4,31
Alimentação e bebidas -0,38 -2,40 -2,32 0,76 -0,49 0,27
Habitação 1,27 6,68 6,05 0,95 4,82 5,24
Artigos de residência -0,45 -1,51 -1,81 -0,25 -3,26 -2,46
Vestuário 0,10 2,02 2,35 0,98 3,46 4,11
Transportes 0,52 2,84 3,98 -0,10 4,78 8,31
Saúde e cuidados pessoais 0,34 6,09 6,61 0,49 6,11 6,55
Despesas pessoais 0,42 3,96 5,00 0,37 4,23 5,32
Educação 0,03 6,94 7,02 0,11 4,90 4,90
Comunicação 0,15 1,87 1,89 0,23 2,85 3,00


