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Variação do ICDF em Julho/2015 

  



No mês
No 

trim
No mês

No 

trim
No ano

JAN 2,54 JAN 7,60

FEV 1,20 FEV 2,12

MAR 6,69 MAR 5,44

ABR 0,55 ABR 2,71

MAI 1,88 MAI 3,60

JUN -9,96 JUN -7,91

JUL -4,16 JUL -0,38

AGO 0,33 AGO

SET 3,86 SET

OUT 0,83 OUT

NOV 5,95 NOV

DEZ -0,82 DEZ

ICDF 2015

MÊS MÊS

ICDF 2014

10,71

-7,76

-0,13

5,95

15,86

-2,01

13,10

Variação do ICDF mensal, por 

trimestre e em 2015 



Variação do ICDF 
  



Ponderação dos Grupos ICDF 

Grupo  (%) 

FRUTAS 47,00 

LEGUMES 44,00 

VERDURAS 5,00 

OVOS E GRÃOS 4,00 

GERAL 100,00 



Grupo
Var percent 

MAIO

Var percent 

JUNHO

Var percent 

JULHO

Impacto 

pontos perc. 

MAIO

Impacto 

pontos perc. 

JUNHO

Impacto 

pontos perc. 

JULHO

Indice Geral 3,60% -7,91% -0,38% 3,60 p.p. -7,91 p.p. -0,38 p.p.

FRUTAS 0,22% -3,42% 1,35% 0,14 p.p. -2,14 p.p. 0,89 p.p.

LEGUMES 10,25% -15,84% -2,56% 3,30 p.p. -5,43 p.p. -0,80 p.p.

VERDURAS 10,14% -14,60% -19,62% 0,25 p.p. -0,38 p.p. -0,48 p.p.

OVOS E 

GRÃOS
-13,88% 6,99% 2,26% -0,10 p.p. 0,04 p.p. 0,02 p.p.

Contribuição dos grupos do 

ICDF em pontos percentuais 



Principais Variações do ICDF por Setor: 

FRUTAS 
• O setor de frutas apresentou inflação de (1,35%).  



Principais Variações do ICDF por Setor: 

LEGUMES 
• O setor de legumes apresentou redução de (-2,56%).  



Principais Variações do ICDF por Setor: 

VERDURAS 
• O setor de verduras apresentou redução de (-19,62).  



Principais Variações do ICDF por Setor: 

OVOS E GRÃOS 
• O setor de ovos e grãos leve alta de 2,26%.  



Ponderações Técnicas 

• O Índice Ceasa do Distrito Federal – ICDF, registrou 

pequena variação negativa na média geral dos preços 

de (-0,38%) no mês de julho comparado com o mês 

anterior.  

• Dentre os produtos comercializados no âmbito da 

CEASA/DF, o setor de FRUTAS apresentou aumento, 

de 1,35%, o setor de LEGUMES registrou queda de                    

(-2,56%), no de VERDURAS, deflação de  (-19,62%), 

e no setor de OVOS E GRÃOS foi percebida variação 

positiva de 2,26%. 

 



Ponderações Técnicas 

• FRUTAS: 

o Variação positiva de 1,35%; 

o Destaques:  

o Mamão formosa (33,81%) e mamão Havaí 

(18,80%), menor oferta, maturação adiantada para 

junho, consequente redução de colheita em julho.  

o Uva Niágara (15,31%) e limão Tahiti (10,14%) 

semelhante ao mamão, produção reduzida em 

regiões próximas ao DF e menor safra em SP. 

 



Ponderações Técnicas 

• LEGUMES: 

o Deflação registrada de (-2,56%); 

o Destaques de alta: maxixe (57,04%), menor 

produtividade causada pelo frio, batata doce (9,65%) e 

cebola (9,46%), devido a queda da produção. Tomate 

(0,75%), tende a estabilidade, com viés de queda, 

devido ao período de colheita em regiões próximas. 

o Destaques de baixa: batata lisa (-5,48%), produção 

local reduz o frete; berinjela (-18,48%), pimentão verde, 

(-40,22%), aumento da oferta. 



Ponderações Técnicas 

• VERDURAS: 

o Maior redução registrada no mês (-19,62%); 

o brócolis (-42,30%), espinafre (-33,91%), alface 

americana (-23,48%), repolho (-20,10%). Quedas 

motivadas pela boa produção e redução da procura 

por essas mercadorias. 



Ponderações Técnicas 

• OVOS E GRÃOS: 

o Apresentou apreciação de 2,26%; 

o Os ovos branco e vermelho extras tiveram 

valorização de 3,18% e 3,00%, respectivamente. 

Altas causadas por uma leve queda da oferta de 

ovos devido a redução de produção. 



Tendências 

• Para agosto, nossas informações apontam para uma 

situação de preços estáveis para o conjunto do ICDF. 

• As bananas nanica e maçã tentem à apreciação, devido 

menor produção. Morango e goiaba apresentam viés de 

queda por período de maior oferta.  

• Caso não aconteça algum excesso de chuva nesse 

período, as folhagens tendem à estabilidade, ou leve 

queda.  

• Batata lisa e cebola têm viés de queda, devido a colheita 

de lavouras próximas ao DF. 



ICDF 

• Baseado no Índice CEAGESP, O ICDF visa 
demonstrar o movimento dos preços praticados pelo 
mercado atacadista no Distrito Federal, refletindo a 
real situação de mercado dos principais produtos 
comercializados no entreposto de Brasília/DF, 
oriundos do DF, RIDE e demais estados do Brasil. 

• O ICDF acompanha 66 itens de hortifrutigranjeiros, e 
a escolha dos produtos foi baseada na importância 
dentro da alimentação do brasileiro, e também na 
relevância da quantidade comercializada na 
CEASA/DF. 

 



OBRIGADO! 
Seção de Controle de Portaria e 

Estatística - SEPORT 

CEASA-DF 

 
Contato: 

Telefone: (61) 3363-1242 

E-mail: estatistica@ceasa.df.gov.br  

Site: www.ceasa.df.gov.br  

 

 


