
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEZEMBRO 2016 

 

Em dezembro, IPC de Salvador apresentou redução de -0,2% 

 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Salvador apresentou, em dezembro, 

variação negativa de -0,2%, inferior à apurada em novembro (1,3%). Em dezembro de 

2015, o IPC havia registrado variação de 0,9%, 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 (jan. 2016-dez. 2016), a taxa situou-se em 8,0%, 

resultado inferior ao acumulado nos 12 meses imediatamente anteriores (dez. 2015-nov. 

2016), que foi de 9,3%. 

 

Gráfico 1 – Variação acumulada nos últimos 12 meses 

Salvador – 2016 

 
Fonte: SEI.      

 

Em dezembro de 2016, os produtos/serviços que apresentaram maiores contribuições 

negativas na formação da taxa, com suas respectivas variações de preços, foram: 

Automóvel novo (-2,8%), Perfume (-8,3%), Tênis de adulto (-17,9%), Conjunto 

feminino (-16,7%), Feijão mulatinho (-12,2%), Saia feminina (-16,1%), Móvel para 

sala (-3,6%), Feijão rajado (-7,2%), Televisor (-8,3%) e Tênis infantil (-20,3%). 

Entretanto, os produtos cujos preços exerceram maiores pressões positivas foram: 

Serviço de reparo automotivo (3,0%), Gás de cozinha (2,2%), Sabão em pó e em pedra 

(4,2%), Tarifa de transporte intermunicipal (3,9%), Acessórios fotográficos (7,1%), 

Móvel para cozinha (14,4%), Máquina de lavar e secar (23,5%), Camisa infantil 

(13,4%), Banana da prata (14,1%) e Cebola (15,1%). 

Tabela 1 – Índice de Preços ao Consumidor 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maiores pressões 

Salvador – dezembro de 2016 

Produtos/Serviços Peso (%) Variação (%) 
Contribuição em 

ponto percentual 

Maiores pressões negativas 

Automóvel novo 5,3402 -2,8 -0,15 

Perfume  1,1197 -8,3 -0,09 

Tênis de adulto 0,3763 -17,9 -0,07 

Conjunto feminino 0,2841 -16,7 -0,05 

Feijão mulatinho 0,3004 -12,2 -0,04 

Saia feminina 0,1932 -16,1 -0,03 

Móvel para sala  0,8151 -3,6 -0,03 

Feijão rajado 0,3033 -7,2 -0,02 

Televisor 0,2331 -8,3 -0,02 

Tênis infantil 0,0938 -20,3 -0,02 

Maiores pressões positivas 

Serviço de reparo automotivo 1,3283 3,0 0,04 

Gás de cozinha 1,3315 2,2 0,03 

Sabão em Pó e em Pedra 0,5619 4,2 0,02 

Tarifa de transporte intermunicipal 0,6078 3,9 0,02 

Acessórios Fotográficos 0,3131 7,1 0,02 

Móvel Para Copa/Cozinha 0,1506 14,4 0,02 

Máquina de Lavar e Secar  0,0880 23,5 0,02 

Camisa Infantil 0,1500 13,4 0,02 

Banana da Prata 0,1390 14,1 0,02 

Cebola 0,1291 15,1 0,02 

 Fonte: SEI. 

 

Ressalte-se que, dos 375 produtos/serviços pesquisados mensalmente pela SEI, 128 

registraram decréscimo nos preços, 93 não tiveram alterações e 154 registraram alta. 

 

Considerando-se apenas os reajustes individuais, os produtos cujos preços sofreram 

maiores reduções dezembro do ano corrente foram: tênis infantil (20,3%), tênis adulto 

(17,9%), melancia (16,7%), conjunto feminino (16,7%), roupa de bebê (16,1%), saia 

feminina (16,1%), roupa de dormir (13,8%), feijão mulatinho (12,2%), mochila (12,1%) 

e camiseta masculina (10,9%). 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMPENHO DOS GRUPOS 

 

Vale salientar que, em novembro de 2016, dos sete grandes grupos que compõem o 

IPC/SEI, três registraram acréscimos, um não apresentou variação significativa e três 

apresentaram variações negativas. 

 

Tabela 2 – Índice de Preços ao Consumidor 

Variação mensal, acumulada no ano e nos últimos 12 meses  

Salvador–2015-2016                                                                                                 

Grupos 

Variação no mês Variações acumuladas 

dezembro jan.- dez. 

2015 2016 2015 2016 

Alimentos e bebidas 1,7 0,0 10,6 7,2 

Habitação e encargos 0,2 0,5 10,6 12,9 

Artigos de residência 0,3 0,6 3,0 7,9 

Vestuário -1,5 -2,8 4,5 4,4 

Transporte e comunicação 0,9 -0,3 7,4 4,5 

Saúde e cuidados pessoais 5,4 -0,8 12,6 16,5 

Despesas pessoais -1,1 0,4 18,3 6,9 

Geral 0,9 -0,2 10,7 8,0 

Fonte: SEI. 

 

Nestes grupos são destacados os principais produtos/serviços que apresentaram 

aumentos ou quedas nos preços. 

 

Vestuário 

Apresentou variação negativa de -2,8% devido ao decréscimo nos preços de tênis 

infantil (-20,3%), tênis de adulto (-17,9%), conjunto feminino (-16,7%), roupa de bebê 

(-16,1%) e saia feminina (-16,1%). 

 

Saúde e cuidados pessoais 

Registrou redução de -0,8% resultante da diminuição nos preços de perfume (-8,3%), 

sabonete medicinal (-5,9%), escova de dentes (-3,6%) e vitamina (-3,4%). 

 

Transporte e comunicação 

Este grupo teve decréscimo de -0,3%, em consequência das reduções nos preços de 

passagem aérea (-7,1%), automóvel novo (-2,8%) e aluguel de veículo (-1,3%). 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentos e bebidas 

As variações nos preços de alimentos e bebidas não contribuíram de maneira 

significativa para o resultado do grupo em análise. 

 

Despesas pessoais 

Foi registrado um aumento de 0,4%, determinada pelo aumento nos preços de caderno 

(17,8%), acessórios fotográficos (7,1%), livros didáticos (4,1%), disco laser (CD) 

(3,7%) e barbeiro (2,7%). 

 

Habitação e encargos 

Registrou acréscimo de 0,5% em virtude dos aumentos nos preços de ferragens (5,7%), 

tinta para casa (5,0%), sabão em pó e em pedra (4,2%) e mudança de móveis (2,5%). 

 

Artigos de residência 

Verificou-se aumento de 0,6% devido ao acréscimo nos preços de tapete (25,5%), 

máquina de lavar e secar (23,5%), talheres (21,4%), cortina (19,2%) e ferro elétrico 

(14,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Em dezembro Cesta básica de Salvador apresentou elevação de 0,4% e fecha 2016 

com alta de 4,2% 

 

A ração essencial mínima definida pelo Decreto-lei 399, de 30 de abril de 1938, que 

estabelece 12 produtos alimentares (feijão, arroz, farinha de mandioca, pão, carne, leite, 

açúcar, banana, óleo, manteiga, tomate e café) e suas respectivas quantidades, passou a 

custar R$ 320,50 em dezembro de 2016, representando um aumento de 0,4% quando 

comparado com o mês de novembro de 2016. 

Dos 12 produtos que compõem a ração essencial mínima, seis registraram variações 

positivas: Banana-prata (14,9%), Óleo de soja (4,6%), Farinha de mandioca (3,8%) 

Tomate (3,2%), Arroz (0,6%) e Manteiga (0,5%). Por outro lado, cinco produtos 

apresentaram variações negativas: Feijão rajado (-7,2%), Leite pasteurizado (-1,6%) 

Açúcar cristal (-1,4%), Pão francês (-1,0%) e Carne bovina (cruz machado) (-0,9%). 

Apenas o Café moído não apresentou variação. 

Em 2016, os itens da Cesta Básica que apresentaram maiores elevações foram o feijão 

rajado e a farinha de mandioca, ao passo que, o tomate – diferentemente do ano de 2015 

quando apresentou alta de 43,4% – foi o que apresentou a maior queda entre os produtos 

da cesta em 2016, conforme tabela a seguir.  

 

Tabela 1 

Ração essencial mínima 

Quantidade, custo e variação mensal e acumulada nos últimos 12 meses 

Salvador – dezembro de 2016 

Produto Quantidade 
Custo 

(R$) 

Variação 

mensal 

(%) 

Variações 

acumuladas (%) 

Acm Ano 

Jan-dez. 2016 

Açúcar 3 kg  8,73 -1,4 17,8 

Arroz 3,6 kg  11,81 0,6 15,1 

Banana da prata 7,5 dz  27,75 14,9 -2,7 

Café moído 300 gr  5,82 0,0 15,2 

Carne bovina (cruz-machado) 4,5 kg  72,81 -0,9 2,9 

Farinha de mandioca 3 kg  16,26 3,8 19,3 

Feijão rajado 4,5 kg  34,88 -7,2 30,2 

Leite pasteurizado 6 L  22,50 -1,6 9,8 

Manteiga 750 gr  22,32 0,5 13,5 

Óleo de soja 900 ml  3,91 4,6 9,0 

Pão francês 6 kg  55,44 -1,0 5,1 

Tomate 12 kg  38,28 3,2 -16,1 

Geral - 320,50 0,4 4,2 

Fonte: SEI 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

No mês em análise, o tempo de trabalho necessário para se obter a cesta básica de 

Salvador foi de 87 horas e 5 minutos, e o trabalhador comprometeu 39,6% do salário 

mínimo líquido1 para adquirir os 12 produtos da cesta. 

 

 

Cesta Básica Outras despesas
 

 

Gráfico 2 

Participação do custo da cesta básica no salário mínimo 

Salvador – dezembro de 2016 
 

Fonte: SEI. 

                                                 
1 Referente à renda efetivamente gasta no mês após a contribuição previdenciária (R$ 809,60). 
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