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IPC dE SAlvAdOR REgIStRA 
ElEvAçãO dE 1,65% Em JANEIRO 
dE 2017
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Salvador apresentou, 
em janeiro, incremento de 2,35%, superior à taxa apurada em 
dezembro (0,92%). Em janeiro de 2016, o IPC havia registrado 
variação de 1,65%, 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 (fev. 2016-jan. 2017), a 
taxa situou-se em 11,47%, resultado superior ao acumulado 
nos 12 meses imediatamente anteriores (jan. 2016-dez. 2016), 
que foi de 10,71%.

Em janeiro de 2017, os produtos/serviços que tiveram 
maiores contribuições positivas na formação da taxa, 
com suas respectivas variações de preços, foram: Órgãos 
de classe (OAB e outros) (20,95%), Tarifa de Transporte 
Coletivo (10%), Mensalidade escolar (10,95%), Serviço de 
Reparo Automotivo (15,85%), IPTU (15,94%), Mensalidade de 
curso superior (11,21%), Tarifa de transporte intermunicipal 
(15,15%), Microcomputador e impressora (21,51%), Pacote 
turístico (5,25%) e Tomate (39,35%). Em contrapartida, os 
produtos cujos preços exerceram maiores pressões negativas 
foram: Acessórios e peças de veículos (12,55%), Acessórios 
fotográficos (27,97%), Óculos e lentes (16,99%), Jogos e 
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Gráfico 1
variação acumulada nos últimos 12 meses – Salvador – 2016-2017 
Fonte: SEI.
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apostas (14,21%), Cruzeiro marítimo (12,67%), 
Gasolina (1,31%), Camisa masculina (6,54%), Calça 
comprida masculina (5,67%), Conjunto de short e 
camisa infantil (17,34%) e Short, calção e bermuda 
masculina (9,25%).

Ressalte-se que, dos 374 produtos/serviços 
pesquisados mensalmente pela SEI, 207 
registraram alta nos preços, 55 não tiveram 
alterações e 112 registraram decréscimos.

Levando-se em conta apenas os reajustes 
individuais, os produtos cujos preços mais 
aumentaram, em janeiro do ano corrente, foram: 
maracujá (42,30%), tomate (39,35%), cebola 
(36,97%), lubrificação e lavagem de veículo 
(35,81%), cenoura (35,36%), Batata Inglesa 
(35,22%), abóbora (31,43%), abacaxi (25,43%), 
antiácido digestivo (25,40%) e microcomputador 
e impressora (21,51%).

DESEMPENHO DOS GRUPOS
Vale salientar que, em janeiro de 2017, dos sete 
grandes grupos que compõem o IPC/SEI, seis 
registraram acréscimos, enquanto um variou 
negativamente.

tabela 1
Índice de Preços ao Consumidor
maiores pressões
Salvador – Jan. 2017

Produtos/Serviços Peso  
(%)

variação 
(%)

Contribuição 
em ponto 

percentual

maiores pressões positivas

Anuidade de órgãos de 
classe (OAB e outros) 2,1758 20,95 0,46

Tarifa de Transporte 
Coletivo 4,0675 10,00 0,41

Mensalidade escolar 2,8054 10,95 0,31
Serviço de reparo 
automotivo 1,3283 15,85 0,21

IPTU 0,9804 15,94 0,16
Mensalidade de curso 
superior 1,1923 11,21 0,13

Tarifa de transporte 
intermunicipal 0,6078 15,15 0,09

Microcomputador e 
impressora 0,3939 21,51 0,08

Pacote turístico 1,1613 5,25 0,06
Tomate 0,1480 39,35 0,06

maiores pressões negativas

Acessórios e peças de 
veículos 0,7004 -12,55 -0,09

Acessórios fotográficos 0,3131 -27,97 -0,09
Óculos e lentes 0,4178 -16,99 -0,07
Jogos e apostas 0,4741 -14,21 -0,07
Pacote turístico 0,4716 -12,67 -0,06
Gasolina 3,6017 -1,31 -0,05
Camisa Masculina 0,6788 -6,54 -0,04
Calça Comprida 
Masculina 0,6303 -5,67 -0,04

Conjunto de Short e 
Camisa Infantil 0,1844 -17,34 -0,03

Short, Calção e Bermuda 
Masculina 0,3140 -9,25 -0,03

Fonte: SEI.

tabela 2
Índice de Preços ao Consumidor
variações mensais e acumuladas
Salvador – 2011-2012

(%)

grupos

variação 
no mês

variação acumulada 
nos últimos 12 meses

Janeiro Fev. 2015 
jan. 2016

Fev. 2016 
jan. 20172016 2017

Alimentos e 
bebidas 1,11 1,90 6,45 11,45

Habitação e 
encargos 1,28 2,14 9,90 11,50

Artigos de 
residência 0,34 1,80 6,18 4,52

Vestuário -0,21 -2,68 1,74 1,88
Transporte e 
comunicação 1,64 3,40 3,74 9,23

Saúde e 
cuidados 
pessoais

-0,10 0,17 7,13 12,93

Despesas 
pessoais 4,65 4,95 10,04 18,67

Geral 1,65 2,35 6,54 11,47
Fonte: SEI.



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

Despesas pessoais
Foi registrado um acréscimo de 4,95%, motivado 
pelos aumentos nos preços de anuidade de órgãos 
de classe (OAB, Corecon, Coren e Crea) (20,95%), 
brinquedos (19,18%), mensalidade de creche 
(12,44%), alfaiate e costureira (11,72%), cigarro 
(11,23%), mensalidade de curso superior (11,21%) 
e mensalidade escolar (10,95%).

Transporte e comunicação
Observou-se aumento de 3,40%, em consequência, 
principalmente, das variações nos preços de 
lubrificação e lavagem de veículo (35,81%), 
passagem aérea (19,94%), serviço de reparo 
automotivo (15,85%), tarifa de transporte 
intermunicipal (15,15%), IPVA e licenciamento 
de veículo (10,86%), tarifa de transporte coletivo 
(10,0%) e seguro voluntario de veiculo (9,84%).

Habitação e encargos
Houve incremento de 2,14% devido aos reajustes 
em itens como IPTU (15,94%), lustra móveis (4,01%), 
gás de cozinha (3,50%) e desinfetante (2,69%).  

Alimentos e bebidas
Este grupo apresentou acréscimo de 1,90%. Os 
subgrupos que o compõem apresentaram os 
seguintes resultados:

•	 Alimentação no domicílio (2,51%)
Produtos in natura – variação positiva de 
11,57%, devido ao aumento nos preços de 
maracujá (42,30%), tomate (39,35%), cebola 
(36,97%), cenoura (35,36%), batata inglesa 
(35,22%) e abóbora (31,43%).

Produtos de elaboração primária – variação 
positiva de 2,07%, destacando-se os 

acréscimos nos preços de feijão (8,61%) e 
das seguintes carnes de boi: filé de especial 
(4,15%), acém (3,19%), paulista (3,08%), 
patinho (3,02%), peito de boi (2,83%) e alcatra 
(2,58%).

Produtos industrializados – elevação de 
0,90%, em razão de reajuste nos preços de 
açúcar cristal (6,16%), óleo de soja (3,39%) 
refrigerante no domicílio (2,46%) e creme 
de leite (2,31%).

•	 Alimentação fora do domicílio (0,18%)
Devido aos aumentos nos preços de café 
da manhã (10,29%), água de coco (1,25%), 
refeição a peso (1,19%) e cerveja fora do 
domicílio (0,93%). 

•	 Alimentos prontos (-2,62%)
Por causa da diminuição nos preços de 
refeição pronta (9,39%), massa pronta para 
viagem (0,26%) e frango assado defumado 
para viagem (2,57%).

Artigos de residência
Foi registrada elevação de 1,80% em decorrência 
das variações nos preços de microcomputador e 
impressora (21,51%), talheres (13,90%) e conserto 
de utensílios domésticos (10,24%).

Saúde e cuidados pessoais
Houve variação positiva de 0,17%, em razão de 
acréscimos nos preços de antiácido digestivo 
(25,40%), lentes de contato (14,29%) e calmante 
(10,84%). 

Vestuário
Este grupo variou negativamente em 2,68%. Os 
produtos que mais influenciaram este resultado 
foram: calça comprida infantil (19,11%), vestido 
infantil (19,0%) e cinto feminino (17,70%).



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: Freeimages



Os 12 produtos que compõem a ração essencial 
mínima registraram elevações nos preços, a saber: 
Tomate (39,35%), Banana-prata (16,41%), Açúcar 
cristal (6,16%), Feijão rajado (4,54%), Óleo de soja 
(3,39%), Arroz (1,76%), Pão francês (1,73%), Café 
moído (1,22%), Manteiga (1,01%), Leite pasteurizado 
(0,95%), Carne bovina (cruz machado) (0,68%) e 
Farinha de mandioca (024%). 

No mês em análise, o tempo de trabalho necessário 
para se obter a cesta básica de Salvador foi de 95 
horas e 12 minutos, e o trabalhador comprometeu 
39,67% do salário mínimo líquido1 para adquirir 
os 12 produtos da cesta.

1 Referente à renda efetivamente gasta no mês após a 
contribuição previdenciária (R$ 862,04).

CEStA báSICA INICIA O ANO 
dE 2017 COm FORtE AltA dE 
9,10%
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$ 321,18, em janeiro 
de 2017, representando uma elevação de 9,10% 
quando comparado com o mês de dezembro de 
2016. 

tabela 3
Ração essencial mínima
Quantidade, custo, variação mensal, acumulada no ano e nos 
últimos 12 meses
Salvador – Jan. 2017

Produto Quantidade Custo 
(R$)

variação 
mensal 

(%) 

variações acumu-
lada nos últimos  

12 meses (%)

Açúcar 3 kg  6,72 6,16 6,16 12,82
Arroz 3,6 kg  10,40 1,76 1,76 8,67
Banana 
prata 7,5 dz  27,08 16,41 16,41 -0,08

Café 
moído 300 gr  4,97 1,22 1,22 11,06

Carne 
bovina 
(cruz-
-machado)

4,5 kg  73,12 0,68 0,68 9,69

Farinha de 
mandioca 3 kg  12,69 0,24 0,24 0,19

Feijão 4,5 kg  21,78 4,54 4,54 8,63
Leite pas-
teurizado 6 l  19,08 0,95 0,95 5,36

Manteiga 750 gr  16,52 1,01 1,01 7,51
Óleo de 
soja 900 ml  3,66 3,39 3,39 16,06

Pão 
francês 6 kg  52,92 1,73 1,73 12,91

Tomate 12 kg  72,24 39,35 39,35 104,77
Geral - 321,18 9,10 9,10 21,06

Fonte: SEI.
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gráfico 2
Participação do custo da cesta básica no salário mínimo
Salvador – Jan. 2017
Fonte: SEI.
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