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IPC DE SALVADOR REGISTRA 
ELEVAÇÃO DE 0,9% EM FEVEREIRO
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Salvador apresentou, 
em fevereiro, variação de 0,9%, superior à taxa apurada em 
janeiro (0,7%). Em fevereiro 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 (mar. 2016-fev. 2017), a 
taxa situou-se em 6,4%, resultado superior ao acumulado de 
março de 2015 a fevereiro de 2016, que foi de 11,1%.

Em fevereiro de 2017, os produtos/serviços que tiveram 
maiores contribuições positivas na formação da taxa, com 
suas respectivas variações de preços, foram: Pacote turístico 
(24,5%), Gasolina (5,9%), Mensalidade escolar (4,6%), Perfume 
(10,9%), Camiseta, blusa e blusão femininos (12,3%), Feijão 
mulatinho (22,3%), Conjunto de short e camisa infantil (31,1%), 
Empregado doméstico (2,9%), Refeição a peso (3,4%) e Óculos 
e lentes (9,5%). Em contrapartida, os produtos cujos preços 
exerceram maiores pressões negativas foram: Automóvel 
novo (-3,0%), Bolsa feminina (-41,6%), Short, calção e bermuda 
masculina (-12,4%), Cabeleireiro (-4,6%), Televisor (-13,3%), 
Microcomputador e impressora (-7,3%), Sapato feminino 
(-11,4%), Camisa masculina (-3,6%), Sapato masculino (-9,0%) 
e Móvel para sala (-2,6%).
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Gráfico 1
Variação acumulada nos últimos 12 meses – Salvador – 2017-2018 
Fonte: SEI.
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Ressalte-se que, dos 375 produtos/serviços 
pesquisados mensalmente pela SEI, 150 
registraram alta nos preços, 83 não tiveram 
alterações e 142 registraram decréscimos.

Levando-se em conta apenas os reajustes 
individuais, os produtos cujos preços mais 
aumentaram, em fevereiro do ano corrente, foram: 
limão (43,2%), conjunto de short e camisa infantil 
(31,1%), repolho (27,6%), pacote turístico (24,5%), 

artigo de maquiagem (22,9%), feijão mulatinho 
(22,3%), relógio para pulso (19,2%), sandália 
infantil (16,6%), ventilador e exaustor (15,9%) e 
ferro elétrico (14,9%).

DESEMPENHO DOS GRUPOS
Vale salientar que, em fevereiro de 2017, dos sete 
grandes grupos que compõem o IPC/SEI, cinco 
registraram acréscimos, enquanto dois variaram 
negativamente.

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 – Fev. 2017

Produtos/Serviços Peso  
(%)

Variação 
(%)

Contribuição 
em ponto 

percentual

Maiores pressões positivas

Pacote turístico 1,1613 24,5 0,28
Gasolina 3,6017 5,9 0,21
Mensalidade escolar 2,8054 4,6 0,13
Perfume 1,1197 10,9 0,12
Camiseta, blusa e blusão 
femininos 0,6546 12,3 0,08

Feijão mulatinho 0,3004 22,3 0,07
Conjunto de short e 
camisa infantil 0,1844 31,1 0,06

Empregado doméstico 1,6917 2,9 0,05
Refeição a peso 1,4047 3,4 0,05
Óculos e lentes 0,4178 9,5 0,04

Maiores pressões negativas

Automóvel novo 5,3402 -3,0 -0,16
Bolsa feminina 0,1285 -41,6 -0,05
Short, calção e bermuda 
masculina 0,3140 -12,4 -0,04

Cabeleireiro 0,7530 -4,6 -0,03
Televisor 0,2331 -13,3 -0,03
Microcomputador e 
impressora 0,3939 -7,3 -0,03

Sapato feminino 0,2315 -11,4 -0,03
Camisa masculina 0,6788 -3,6 -0,02
Sapato masculino 0,2474 -9,0 -0,02
Móvel para Sala 0,8151 -2,6 -0,02

Fonte: SEI.

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

(%)

Grupos

Variação 
no mês Variações acumuladas

Fevereiro Jan.-fev. Mar. 
2015-
fev. 
2016

Mar. 
2016-
fev. 
20172016 2017 2016 2017

Alimentos e 
bebidas 1,0 0,7 2,9 1,2 11,3 5,4

Habitação e 
encargos -0,1 0,1 2,1 0,2 11,1 10,9

Artigos de 
residência 1,6 -0,6 3,4 -3,3 9,3 0,9

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

Saúde e 
cuidados 
pessoais

0,7 2,2 0,8 3,5 11,1 19,6

Despesas 
pessoais 2,2 2,6 7,2 3,4 20,1 3,1

Geral 0,8 0,9 3,2 1,7 11,1 6,5
Fonte: SEI.



Despesas pessoais

Houve aumento de 2,6%, determinado pela 
elevação nos preços do pacote turístico (24,5%), 
caderno (13,8%), teatro (12,8%) e alfaiate e 
costureira (7,0%).

Saúde e cuidados pessoais

Houve variação positiva de 2,2%, em virtude de 
acréscimos nos preços de artigos de maquiagem 
(22,9%), escova de dente (11,9%), perfume (10,9%), 
óculos e lentes (9,5%), preservativo masculino 
(9,4%) e medicamento para a pressão arterial 
(7,5%).

Alimentos e bebidas

Este grupo apresentou acréscimo de 0,7%. Os 
subgrupos que o compõem apresentaram os 
seguintes resultados:

– Alimentação fora do domicílio (1,4%)

Devido aos aumentos nos preços de refeição a 
peso (3,4%), refeição a la carte (2,2%), água de 
coco (2,1%), refrigerante fora do domicílio (1,8%) 
e acarajé (1,7%). 

– Alimentação no domicílio (0,4%)

Produtos in natura – variação positiva de 2,5%, 
devido ao aumento nos preços de limão (43,2%), 
repolho (27,6%), tomate (11%), quiabo (8,9%) e 
aipim (6,7%).

Produtos de elaboração primária – variação positiva 
de 0,6%, destacando-se os aumentos nos preços 
de feijão mulatinho (22,3%), coco (2,6%) e ovo de 
galinha (0,9%).

Produtos industrializados – Os produtos deste 
subgrupo não apresentaram variação significativa.

– Alimentos prontos (0,1%)

Em razão da elevação no preço de refeição pronta 
(0,5%) 

Transporte e comunicação

Registrou elevação de 0,4%, em decorrência das 
variações nos preços de pneus (14%), álcool (6,3%), 
gasolina (5,9%) e passagem aérea (5,2%).

Habitação e encargos

Neste grupo ocorreu variação positiva de 0,1% 
em razão do aumento nos preços de botijão de 
gás (2,2%), ferragem para construção civil (1,6%), 
desodorante ambiental (1,3%) e álcool para limpeza 
(0,6%).

Vestuário

Variou negativamente em -0,4% por causa da 
redução nos preços de conjunto de bolsa feminina 
(-41,6%), sapato infantil (-20,4%), bolsa e carteira 
masculina (-19,2%), cinto masculino (-17,4%) e 
short infantil (-16,1%).

Artigos de residência

Registrou queda de -0,6% em razão das variações 
nos preços de cortina (-18,2%), televisor (-13,3%), 
roupa de mesa (-12,3%) e móvel para cozinha 
(-10,3%).



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.

Cesta básica fica praticamente estável em fevereiro 
de 2017.

Foto: Flickr




