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SALVADOR APRESENTA INFLAÇÃO DE 
0,9% NO MÊS DE JUNHO
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Salvador em 
junho foi de 0,9%, superior à taxa apurada em maio (0,5%). 
Em maio de 2016, o IPC havia registrado 0,6%, segundo dados 
da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 
Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento 
(Seplan).

No acumulado de 12 meses (jul. 2016-jun. 2017), a taxa 
situou-se em 5,8%, resultado inferior ao acumulado de junho 
de 2015 a maio de 2016, que foi de 11,3%.

Em junho de 2017, os produtos/serviços que exerceram as 
maiores pressões positivas foram Automóvel novo (16,2%), 
Aparelho de som (52,5%), Condomínio (10,4%), Gás de cozinha 
(9,4%), Tarifa de água e esgoto (8,8%), Perfume (5,3%), 
Passagem aérea (20,8%), Materiais para construção civil (17,1%), 
Calca comprida feminina (10,5%), Empregado doméstico 
(2,3%). Em contrapartida, os produtos cujos preços tiveram 
as maiores contribuições negativas na formação da taxa, 
com suas respectivas variações de preços, foram Gasolina 
(-10,0%) Tarifa energia elétrica residencial (-9,7%), Conjunto 
feminino (-24,6%), Etanol (-10,2%), Camiseta, blusa e blusão 
femininos (-9,0%), Bolsa feminina (-35,8%), Boate, danceteria 
e discoteca (-28,6%), Camisa infantil (-23,9%), Óculos e lente 
(-8,3%), Calça comprida feminina (-28,6%).

Governo do Estado da Bahia
Rui Costa

Secretaria do Planejamento – Seplan
João Leão

Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia – SEI
Eliana Boaventura

Diretoria de Pesquisas
Armando Affonso de Castro Neto

Coordenação de Pesquisas 
Sistemáticas e Especiais – Copese
Jonatas Silva do Espirito Santo

Pesquisa de Preços ao Consumidor
Denilson Lima Santos (Coordenação 
Técnica)
André Luís Melo de Oliveira
Cátia Rios da Silva
Jeane Cecília Palafoz Angelin
Jonatas Silva do Espirito Santo
Maria do Carmo Mendes
Maria José D. Barbosa Costa
Sigmar Ferreira Barreto
Tânia Regina dos Santos Borges
Victor Rodrigues Andreoni (estagiário) 

Coordenação de Biblioteca e  
Documentação – Cobi 
Eliana Marta Gomes Silva Sousa

Coordenação de Disseminação de 
Informações – Codin
Augusto Cezar Pereira Orrico 

Editoria-geral
Elisabete Cristina Teixeira Barretto

Revisão de Linguagem
Alcione Zanca

Editoria de Arte e de Estilo 
Ludmila Nagamatsu

Editoração
Adir Filho

Design Gráfico
Nando Cordeiro 

Foto capa
xxxxxxxx

2016 2017

 jan. fev. mar. abr. maio jun. jul. ago. set. out. nov. dez.

(%)  

9,00

  13,00
  11,00

7,00
5,00
3,00
1,00

 

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, 158 
apresentaram aumento nos preços, 65 não tiveram 
alterações, e 142 registraram baixa nos preços.

Levando-se em conta apenas os reajustes 
individuais, os produtos cujos preços mais se 
elevaram em junho foram aparelho de som (52,5%), 
filmadora (50,0%), material de eletricidade (27,4%), 
preservativo masculino (22,7%), pneu (21,2%), 
bicicleta (20,9%), passagem aérea (20,8%), livro 
não didático (20,8%), fralda (18,6%) e materiais 
diversos (17,1%).

DESEMPENHO DOS GRUPOS
Vale salientar que, em junho de 2017, dos sete 
grandes grupos que compõem o IPC/SEI, cinco 
variaram positivamente e dois registraram 
decréscimos.

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 – Jun. 2017

Produtos/Serviços Peso  
(%)

Variação 
(%)

Contribuição 
em ponto 

percentual

Maiores pressões positivas

Automóvel novo 5,3402 16,2 0,86
Aparelho de som 0,3759 52,5 0,20
Condomínio 1,1438 10,4 0,15
Gás de cozinha 1,3315 9,4 0,13
Tarifa de água e esgoto 0,7347 8,8 0,06
Perfume 1,1197 5,3 0,06
Passagem aérea 0,2667 20,8 0,06
Materiais para constru-
ção civil 0,3100 17,1 0,05

Calca comprida feminina 0,4667 10,5 0,05
Empregado doméstico 1,6917 2,5 0,04

Maiores pressões negativas

Gasolina 3,6017 -10,0 -0,36
Tarifa de energia elétrica 
residencial 2,1995 -9,7 -0,21

Conjunto feminino 0,2841 -24,6 -0,07
Etanol 0,6295 -10,2 -0,06
Camiseta, blusa e blusão 
femininos 0,6546 -24,7 -0,06

Bolsa Feminina 0,1285 -35,8 -0,05
Boate, danceteria e 
discoteca 0,1463 -28,5 -0,04

Camisa infantil 0,1500 -23,9 -0,04
Óculos e lente 0,4178 -8,3 -0,03
Calça comprida infantil 0,1107 -28,6 -0,03

Fonte: SEI.

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

(%)

Grupos

Variação 
no mês Variações acumuladas

Junho Jan.-jun. Jul. 
2015-
jun. 
2016

Jul. 
2016-
jun. 
20172016 2017 2016 2017

Alimentos e 
bebidas 0,8 -0,2 6,0 1,01 11,9 2,2

Habitação e 
encargos 0,2 1,7 8,7 3,4 12,6 7,3

Artigos de 
residência 1,9 4,6 5,9 2,6 11,6 4,5

Vestuário 1,3 -2,8 3,0 0,1 9,7 1,5
Transporte e 
comunicação -1,5 2,1 3,3 5,7 7,5 6,9

Saúde e 
cuidados 
pessoais

8,8 1,2 11,8 5,9 15,7 10,4

Despesas 
pessoais -1,9 0,6 4,9 4,7 11,7 6,7

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



Artigos de residência

Este grupo registrou elevação de 4,6%, 
devido aos aumentos nos preços de 
aparelho de som (52,5%), filmadora (50,0%), 
copo de vidro (16,7%) e fogão (13,4%).

Transporte e comunicação

Este grupo teve aumento de 2,1%, por causa 
das elevações nos preços de pneu (21,2%), 
passagem aérea (20,8%) e automóvel novo 
(16,2%).

Habitação e encargos

Ocorreu aumento de 1,7%, em razão 
dos acréscimos nos preços de material 
de eletricidade (27,4%), materiais para 
construção civil (17,1%), condomínio 
(10,4%), gás de cozinha (9,4%) e taxa de 
água e esgoto (8,8%).

Saúde e cuidados pessoais

Apresentou alta de 1,2%, por causa dos 
acréscimos nos preços de preservativo 
masculino (22,7%), medicamento antiácido 
(14,6%), medicamento hepático (9,7%), 
tratamento psicológico (9,0%) e sabonete 
medicinal (8,6%).     

Despesas pessoais

Neste grupo houve variação positiva de 
0,6%, devido aos aumentos de bicicleta 
(20,9%), caderno (8,6%) e conserto de 
aparelho celular (5,4%).

Vestuário

Apresentou redução de -2,8%, devido 
à queda nos preços de bolsa feminina 
(-35,8%), calça comprida infantil (-28,6%), 

carteira masculina (-25,9%), conjunto 
feminino (24,6%) e camisa infantil (23,9%).

Alimentos e bebidas

Este grupo teve diminuição de -0,2%. Os 
subgrupos que o compõem apresentaram 
os seguintes resultados:

– Alimentação no domicílio (-0,6%)

Produtos in natura – variação negativa 
de -3,6%, devido à redução nos preços 
de maracujá (-18,3%), banana-da-terra 
(-12,2%), tomate (-10,7%), repolho (-7,9%), 
batata-inglesa (-6,6%), cebola (-6,5%) e 
quiabo (-6,4%).

Produtos industrializados – variação 
negativa de -0,3%, em virtude dos 
decréscimos nos preços de carne-seca 
(-4,0%), chocolate em barra (-3,2%), açúcar 
cristal (-2,9%) e leite em pó (-2,4%)

Produtos de elaboração primária – este 
subgrupo não apresentou variação 
significativa.      

– Alimentação fora do domicílio (0,6%)

Devido aos aumentos nos preços de 
acarajé (3,8%) e refeição a peso (2,5%). 

– Alimentos prontos (1,9%)

Por causa dos acréscimos nos preços de 
refeição pronta (4,7%) e massa pronta 
para  viagem (2,3%).    
 



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.

Foto: Agecom




