ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR ACIRP-FIPE
A ACIRP - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RIBEIRÃO PRETO, em parceria
com a FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS – FIPE, apresenta o
resultado do IPC – ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR do mês de março/2017.
OBJETIVO DO PROJETO: O projeto tem como objetivo auferir o índice de inflação para
a cidade de Ribeirão Preto, conforme metodologia desenvolvida pela FIPE e de acordo com os
principais grupos econômicos existentes, com o propósito de obter dados que representem a
realidade da economia ribeirão-pretana, e que possam servir de parâmetro para empresários e
consumidores traçarem suas estratégias de atuação no mercado.
RESUMO METODOLÓGICO: O IPC-ACIRP-FIPE – RIBEIRÃO PRETO é um índice
mensal calculado através da variação dos preços dos principais setores da economia, de
acordo com pesos específicos para cada item da cesta de bens. Os pesos representam a
importância relativa de cada item na cesta de consumo analisada.
RESULTADO PARA O MÊS DE Março/2017:

Resultado
IPC-ACIRP-FIPE:
Contribuição dos setores econômicos:
Tabela 1
IPC-A CIRP-FIPE
março/ 2017

Grupos

Pesos

V ariação Contribuição
(%)
no IPC (pp)

A limentação
32,62% 0,463%
Desp.Pessoais
3,54%
1,479%
Educação
7,93% 0,036%
Habitação
23,01%
1,764%
Saúde
6,96% 0,068%
Transporte
20,36% 1,040%
Vestuário
5,58% -0,251%
IPC-Geral
100,00% 0,804%
Fonte: IPC-A CIRP-FIPE - março/ 2017

0,142
0,052
0,003
0,402
0,005
0,211
-0,014
0,804

O IPC ACIRP-FIPE referente ao mês
de março de 2017 foi de 0,804% para a
cidade de Ribeirão Preto, registrando
inflação e aumento no custo de vida da
população em relação ao mês de
fevereiro/2017. Os grupos Habitação, com
variação de 1,764%, Transporte com
variação de 1,040%, Alimentação com
variação de 0,436%, Despesa Pessoais
com variação de 1,479%, Saúde com
variação de 0,068% e Educação com
variação
de
0,036%,
apresentaram
contribuições positivas de, respectivamente,
1,764pp., 0,211pp., 0,142pp., 0,052pp.,
0,005pp. e 0,003pp. Em contrapartida, o
grupo Vestuário, com variação -0,251%
apresenta
contribuição
negativa
de
-0,014pp. para o índice final.
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No
grupo
Alimentação,
em
Produtos “in natura”, destacaram-se em
Frutas, Mamão maior alta no mês, com
variação de 29,56% e contribuição no índice
final de 0,049pp., em contrapartida a
Tangerina primeira maior queda do mês
com variação de -38,03% e contribuição
para o índice final de -0,044pp. No total, o
grupo Frutas obteve variação de
-1,09%
e contribuição no índice final de
-0,021pp.
O grupo Tubérculos obteve variação
de 9,45% e contribuiu no índice final com
0,059pp.
No grupo Legumes destacou-se o
Tomate, terceira maior alta no mês com
variação de 27,02% e contribuição para o
índice final de 0,060pp. No total, o grupo
variou 15,06% e contribuiu no índice final
com 0,075pp.
O grupo Verduras obteve variação
de 0,88% e contribuição de 0,003pp. para o
resultado final.
Ovos obtiveram variação de 3,14% e
contribuição na ordem de 0,013pp. para o
índice final.
A variação final de Produtos “in
natura” foi de 3,411% com contribuição de
0,129pp. no índice final.
No grupo Produtos de elaboração
primária destacou-se o Açúcar, sétima
maior queda no mês com variação de 4,72% e contribuição para o índice final de
0,022pp. e o Leite oitava maior alta do mês
com variação de 2,48% e contribuição de
0,073pp. para o índice final.
O grupo Carne Bovina variou no
mês -0,80% e obteve contribuição de
-0,031pp. para o índice final.
Leite registrou variação de 2,48% e
contribuição de 0,073pp. para o índice final.
O grupo Bebidas registrou variação
de -0,45% e contribuição de -0,015pp. para
o índice final.

Café registrou variação de 2,89% e
contribuição de 0,015pp. para o índice final.
Açúcar registrou variação de -4,72%
e contribuição na ordem de 0,022pp. para o
índice final.
No total Produtos de elaboração
primária, foi de 0,513% e contribuição para
o índice final de 0,045pp.
Em
Produtos
industrializados,
obtiveram
variação
de
-0,185%
e
contribuição no índice final de -0,027pp.
O grupo Derivados de Carne obteve
variação mensal de -0,24% e contribuição
na ordem de -0,003 pp. para o índice final.
Derivados do Leite alcançou variação de
0,17% contribuindo com 0,004pp. para o
índice final.
Em Produtos semi-elaborados,
Feijão, registrou variação de -0,52% com
contribuição de -0,003pp. para o índice
final.
Arroz registrou variação de -0,64% com
contribuição na ordem de -0,006pp. para o
índice final.
Peixes obteve variação de -0,84% com
contribuição de -0,002pp. para o índice
final.
Em Produtos semi-elaborados, a
variação total foi de -0,63% com
contribuição de -0,011pp. para o índice
final.
Alimentação
Externa
registrou
variação de -0,15% e contribuição para o
índice final de -0,006pp.
A participação final do grupo
alimentação resume-se à soma da
contribuição
dos
grupos
grifados
anteriormente.
Em Transporte, os destaques foram:
Automóvel Usado, quinta maior alta do
mês com variação de 7,40% e contribuição
de 0,217pp. para o índice final e
Automóvel Novo, nona maior alta no mês
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com variação de 1,93% e contribuição de
0,096pp. para o índice final, em
contrapartida Etanol, sexta maior queda no
mês com variação de -5,29% e contribuição
para o índice final de -0,058pp. e Gasolina,
décima maior queda do mês com variação
de -1,54% e contribuição de -0,041pp.
Em Habitação, destacou-se Taxa
de Água e Esgoto, quarta maior alta no
mês, variação de 12,31% e contribuição de
-0,194pp. para o índice final e Energia
Elétrica, setima maior alta no mês com
variação de 2,91% contribuição de 0,085pp.
para o índice final.
Os grupos Educação, Despesas
Pessoais, Saúde e Vestuário não
apresentaram destaques individuais.
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Tabela 2
M aior es cont r ibuições posit ivas - IPC- A CIRP- FIPE - mar ço/ 20 17
V ar iação (% )
1 A ut omóvel Usado

Cont r ibuição IPC (pp)
7,40 %

0 ,217

12,31%

0 ,194

3 A ut omóvel N ovo

1,93%

0 ,0 96

4 A luguel

1,0 5%

0 ,0 94

5 Energia Elét rica

2,91%

0 ,0 85

2,48%

0 ,0 73

6,13%

0 ,0 63

8 Tomat e

27,0 2%

0 ,0 60

9 M amão

29,56%

0 ,0 49

10 M anga

27,71%

0 ,0 37

2 Taxa de Á gua/ Esgot o

6 Leit e
7 A cém

M aior es cont r ibuições negat ivas - IPC- A CIRP- FIPE - mar ço/ 20 17
V ar iação (% )
1 Et anol
2 Tangerina
3 Gasolina

Cont r ibuição IPC (pp)
-5,29%

-0 ,0 58

-38,0 3%

-0 ,0 44

-1,54%

-0 ,0 41

4 M açã

-12,51%

-0 ,0 39

5 Cont ra-f ilé

-6,30 %

-0 ,0 34

6 Laranja

-6,87%

-0 ,0 25

7 A lcat ra

-2,57%

-0 ,0 23

8 A çúcar

-4,72%

-0 ,0 22

-19,28%

-0 ,0 20

-4,26%

-0 ,0 15

9 M aracujá
10 Óleo de Soja

Fonte: IPC-A CIRP-FIPE -março/ 2017
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