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EM ABRIL, IPC DE SALVADOR 
REGISTRA REDUÇÃO DE -0,2% 
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Salvador apresentou, 
em abril, variação de -0,2%, inferior à taxa apurada em março 
(0,8%). Em abril de 2016, o IPC havia registrado variação 
de 0,8%, segundo dados da Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia vinculada à 
Secretaria do Planejamento (Seplan).

No acumulado dos últimos 12 meses (mai. 2016-abr. 2017), a 
taxa situou-se em 6,1%, resultado inferior ao acumulado de 
maio de 2015 a abril de 2016, que foi de 10,4%.

Em abril de 2017, os produtos/serviços que exerceram maiores 
pressões negativas foram: Perfume (-13,9%), Automóvel 
novo (-2,7%), Transporte intermunicipal (-16,7%), Cabeleireiro 
(-11,5%), Calça cumprida feminina (-7,2%), Calça cumprida 
masculina (-5,1%), Gasolina (-0,8%), Tênis de adulto (-6,5%), 
Sabão em pó e em pedra (-3,1%) e Aparelho sanitário (-4,9%). 
Em contrapartida, os produtos cujos preços tiveram maiores 
contribuições positivas na formação da taxa, com suas 
respectivas variações de preços, foram: Conjunto feminino 
(24,1%), Passagem área (20,6%), Bolsa feminina (28,6%), Pão 
francês (1,8%), Serviço de reparo automotivo (1,9%), Energia 
elétrica residencial (1,1%), Bolsa e carteira masculina (33,6%), 
Empregado doméstico (1,4%), Camiseta e blusão feminino 
(3,4%) e Anticoagulante e antianêmico (27,2%).
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Gráfico 1
Variação acumulada nos últimos 12 meses – Salvador – 2016-2017 
Fonte: SEI.
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Ressalte-se que, dos 375 produtos/serviços 
pesquisados mensalmente pela SEI, 144 
registraram baixa nos preços, 97 não tiveram 
alterações e 134 registraram acréscimos.

Levando-se em conta apenas os reajustes 
individuais, os produtos cujos preços mais 
diminuíram, em abril do ano corrente, foram: 
transporte intermunicipal (16,7%), repolho (14,1%), 
perfume (13,9%), cabeleireiro (11,5%), melancia 

(9,7%), sandália de borracha infantil (9,5%), tapete 
(7,6%), calça cumprida feminina (7,2%), tênis de 
adulto (6,5%) e café solúvel (6,3%).

DESEMPENHO DOS GRUPOS
Vale salientar que, em abril de 2017, dos sete 
grandes grupos que compõem o IPC/SEI, três 
registraram decréscimos, um não apresentou 
variação, enquanto três variaram positivamente.

Nestes grupos são destacados os principais 
produtos/serviços que apresentaram aumento 
ou queda nos preços.

Tabela 1
Índice de Preços ao Consumidor
Maiores pressões
Salvador – Abr. 2017

Produtos/Serviços Peso  
(%)

Variação 
(%)

Contribuição 
em ponto 

percentual

Maiores pressões positivas

Perfume 1,1197 -13,9 -0,16
Automóvel Novo 5,3402 -2,7 -0,14
Ônibus a Distância 0,6078 -16,7 -0,10
Cabeleireiro 0,7530 -11,5 -0,09
Calça Comprida Feminina 0,4667 -7,2 -0,03
Calça Comprida 
Masculina 0,6303 -5,1 -0,03

Gasolina 3,6017 -0,8 -0,03
Tênis de Adulto 0,3763 -6,5 -0,02
Sabão em Pó e em Pedra 0,5619 -3,1 -0,02
Aparelho Sanitário 0,3100 -4,9 -0,02

Maiores pressões negativas

Conjunto feminino 0,2841 24,1 0,07
Passagem aérea 0,2667 20,6 0,05
Bolsa feminina 0,1285 28,6 0,04
Pão francês 1,4800 1,8 0,03
Serviço de reparo 
automotivo 1,3283 1,9 0,03

Energia elétrica 
residencial 2,1995 1,1 0,02

Bolsa e carteira 
masculina 0,0738 33,6 0,02

Empregado doméstico 1,6917 1,4 0,02
Camiseta, blusa e blusão 
femininos 0,6546 3,4 0,02

Anticoagulante e 
antianêmico 0,0788 27,2 0,02

Fonte: SEI.

Tabela 2
Índice de Preços ao Consumidor
Variações mensais e acumuladas
Salvador – 2016-2017

(%)

Grupos

Variação 
no mês Variações acumuladas

Abril Jan.-abr. Maio 
2015-
abr. 
2016

Maio 
2016-
abr. 
20172016 2017 2016 2017

Alimentos e 
bebidas 0,6 0,0 3,8 1,3 10,6 4,0

Habitação e 
encargos 3,0 0,1 2,2 0,9 13,1 8,2

Artigos de 
residência 0,5 0,7 1,7 -2,3 10,0 3,1

Vestuário -0,5 1,6 -4,1 -0,5 10,2 9,0
Transporte e 
comunicação 1,1 -0,9 3,1 3,0 13,7 3,3

Saúde e 
cuidados 
pessoais

1,8 -1,0 0,6 3,2 6,2 17,5

Despesas 
pessoais 0,4 -0,1 7,1 4,9 6,1 4,2

Geral 1,0 -0,2 3,0 2,3 11,7 6,1
Fonte: SEI.



Saúde e cuidados pessoais

Houve variação negativa de -1,0%, determinado 
pelos decréscimos nos preços de perfume (-13,9%), 
artigo de maquiagem (-5,1%), desodorante pessoal 
(-4,3%), antiácido e ulcer digestivo (-2,2%) e 
absorvente higiênico (-1,3%).

Transporte e comunicação

Registrou diminuição de -0,9%, em decorrência 
das variações nos preços tarifa de transporte 
intermunicipal (-16,7%), automóvel de passeio 
importado (-3,2%), pintura automotiva (-2,8%), 
pneus (-2,8%) e automóvel novo (-2,7%).

Despesas pessoais

Houve declínio de -0,1%, em virtude da redução 
nos preços de cabeleireiro (-11,5%), barbeiro 
(-5,2%), livro não didático (4,3%), bicicleta (-3,8%) 
e caderno (-3,5%).

Alimentos e bebidas

Este grupo não apresentou variações significativas.

Habitação e encargos

Neste grupo ocorreu acréscimo de 0,1% em razão 
do aumento nos preços de material de eletricidade 
(9,0%), serviço de mudança (3,9%), álcool (limpeza) 
(2,6%), água sanitária (2,2%) e energia elétrica 
(1,1%).

Artigos de residência

Registrou alta de 0,7% em razão das variações 
nos preços de filmadora (42,8%), roupa de banho 
(18,7%), caçarola (5,2%) e fogão (3,2%).

Vestuário

Apresentou variação positiva em 1,6% por causa da 
elevação nos preços de bolsa e carteira masculina 
(33,6%), bolsa feminina (28,6%), conjunto feminino 
(24,1%), lingerie (13,5%), cinto feminino (12,9%) e 
roupa de praia feminina (12,8%).



NOTAS METODOLÓGICAS
O resultado da inflação do mês corrente, em 
Salvador, foi obtido pela comparação entre os 
preços médios dos produtos/serviços pesquisados 
do primeiro ao último dia útil do mês e os preços 
coletados no mesmo período do mês anterior, 
para famílias com rendimentos de 1 a 40 salários 
mínimos.

A estrutura de ponderação para o cálculo do IPC-
SEI é definida com base na Pesquisa de Orçamentos 
Familiares (POF), realizada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) em convênio 
com a SEI. 

CONCEITOS
Ponderação

Peso de cada produto/serviço na despesa total das 
famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos.

Contribuição

Parcela com que cada produto/serviço contribui 
no índice geral.

Foto: Flickr
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