
JUNHO 2018



IPC DE SALVADOR SOFRE ELEVAÇÃO 
DE 0,57% EM JUNHO
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Salvador apresentou, 
em junho, variação de 0,57%, inferior à taxa apurada em maio 
(0,73%). Em junho de 2017, o IPC havia registrado variação 
de 0,93,%, 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 (jul. 2017-jun. 2018), a 
taxa situou-se em 4,50%, resultado inferior ao acumulado de 
julho de 2016 a junho de 2017, que foi de 5,77%.

Em junho de 2018, os produtos/serviços que exerceram maiores 
pressões positivas foram: Aparelho de som (33,38%), Energia 
elétrica residencial (5,54%), Pacote turístico (6,56%), Frango 
congelado (11,42%), Calça comprida infantil (50,31%), Cerveja 
fora do domicílio (3,15%), Passagens aéreas (16,96%), Pintura 
automotiva (9,76%), Óculos e lentes (6,78%) e Papel higiênico 
(11,79%). Em contrapartida, os produtos cujos preços tiveram 
maiores contribuições negativas na formação da taxa, com 
suas respectivas variações de preços, foram: Calça comprida 
feminina (-14,86%), Vasodilatador/Pressão arterial (-19,06%), 
Boate, danceteria e discoteca (-40,00%), Perfume (-4,04%), 
Camiseta, blusa e blusão femininos (-5,32%), Gás de cozinha 
(-2,33%), Calça comprida masculina (-4,15%), Motocicleta 
(-3,09%), Saia feminina (-11,11%) e Fogão (-13,25%).
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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, 179 
apresentaram aumento nos preços, 85 não tiveram 
alterações e 111 registraram baixa nos preços.

Levando-se em conta apenas os reajustes 
individuais, os produtos cujos preços mais se 
elevaram, em junho do ano corrente, foram: 
calça comprida infantil (50,31%), aparelho de 
som (33,38%), talheres (27,71%), roupa de mesa 
(26,31%), repolho (25,23%), ingressos de futebol 

(25,00%), bateria de cozinha (19,74%), melancia 
(18,48%), cueca (17,37%) e meia masculina (17,12%).

DESEMPENHO DOS GRUPOS
Vale salientar que, em junho de 2018, 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. 2018

Produtos/Serviços Peso  
(%)

Variação 
(%)

Contribuição 
em ponto 

percentual

Maiores pressões positivas

Aparelho de Som 0,3759 33,38 0,13
Energia elétrica 
residencial 2,1995 5,54 0,12

Pacote turístico 1,1613 6,56 0,08
Frango congelado 0,5037 11,42 0,06
Calça comprida infantil 0,1107 50,31 0,06
Cerveja fora do domicílio 1,5402 3,15 0,05
Passagem aérea 0,2667 16,96 0,05
Pintura automotiva 0,3066 9,76 0,03
Óculos e lentes 0,4178 6,78 0,03
Papel higiênico 0,2290 11,79 0,03

Maiores pressões negativas

Calça comprida feminina 0,4667 -14,86 -0,07
Medicamento para 
pressão arterial 0,3451 -19,06 -0,07

Boate, danceteria e 
discoteca 0,1463 -40,00 -0,06

Perfume 1,1197 -4,04 -0,05
Camiseta, blusa e blusão 
femininos 0,6546 -5,32 -0,03

Gás de cozinha 1,3315 -2,33 -0,03
Calça comprida 
masculina 0,6303 -4,15 -0,03

Motocicleta 0,8099 -3,09 -0,03
Saia feminina 0,1932 -11,11 -0,02
Fogão 0,1436 -13,25 -0,02

Fonte: SEI.

Tabela 2
Índice de Preços ao Consumidor
Variações mensais e acumuladas
Salvador – 2017-2018

(%)

Grupos

Variação 
no mês Variações acumuladas

Junho Jan.-jun. Jul. 
2016-
jun. 
2017

Jul. 
2017-
jun. 
20182017 2018 2017 2018

Alimentos e 
bebidas -0,21 1,32 1,06 2,24 2,21 0,98

Habitação e 
encargos 1,72 0,94 3,36 3,08 7,32 5,03

Artigos de 
residência 4,55 2,45 3,36 4,42 4,50 4,54

Vestuário -2,80 -0,09 2,61 -4,30 1,49 3,16
Transporte e 
comunicação 2,08 0,35 5,69 3,32 6,94 5,66

Saúde e 
cuidados 
pessoais

1,16 -0,49 5,92 0,28 10,43 4,71

Despesas 
pessoais 0,56 0,08 4,65 4,23 6,65 6,70

Geral 0,93 0,57 3,70 2,42 5,77 4,50
Fonte: SEI.



Artigos de residência

Este grupo registrou elevação de 2,45% em por 
causa de variações nos preços do aparelho de 
som (33,38%), talheres (27,71%), roupa de mesa 
(26,31%), batedeira de cozinha (19,74%), filtro de 
água (13,22%) e tapete (11,78%).

Alimentos e bebidas

Este grupo apresentou elevação de 1,32%. Os 
subgrupos que o compõem apresentaram os 
seguintes resultados:

– Alimentação no domicílio (1,56%)

Produtos de elaboração primária – variação positiva 
de 3,36%, motivado pela elevação nos preços do 
fígado bovino (14,13%), frango congelado (11,42%), 
frango abatido (5,46%), filé especial (5,14%), cruz 
machado (4,17%), alcatra (4,13%) e chupa-molho 
(3,21%).

Produtos industrializados – variação positiva de 
0,99%, motivado pela elevação nos preços do leite 
pasteurizado (4,69%), sorvete (3,58%), farinha de 
mandioca (3,51%), carne de porco salgada (3,48%), 
açúcar cristal (2,94%), bacalhau (2,65%) e azeite 
de oliva (2,48%).

Produtos in natura – variação positiva de 0,56%, 
devido ao aumento nos preços do repolho 
(25,23%), melancia (18,48%), abóbora (12,98%), 

Habitação e encargos

Neste grupo ocorreu acréscimo de 0,94% em 
virtude da elevação nos preços do desodorante 
ambiental (10,12%), energia elétrica residencial 
(bandeira vermelha) (5,54%), materiais diversos 
(2,42%) e detergente (1,89%).

Transporte e comunicação

Apresentou aumento de 0,35%, em consequência 
das alterações nos preços das passagens aéreas 
(16,96%), pintura automotiva (9,76%), seguro 
voluntário de veículos (2,33%) e acessórios e peças 
de veículos (2,30%). 

Despesas pessoais

Apresentou incremento de 0,08%, devido ao 
aumento nos preços dos ingressos de futebol 
(25,00%), alimentos para cães (13,76%), caderno 
(7,73%), pacote turístico (6,56%) e fotografia para 
documentação (6,06%).

Saúde e cuidados pessoais

Teve variação negativa de -0,49%, devido aos 
decréscimos nos preços de medicamento 
vasodilatador/pressão arterial (-19,06%), vitamina 
(-9,87%), perfume (-4,04%), produto para cabelo 
(-3,37%), artigo para maquiagem (-3,12%), 
medicamentos hepáticos (-1,58%).

Vestuário

Apresentou variação negativa em -0,1%, por causa 
da redução nos preços da calça comprida feminina 
(-14,86%), short infantil (-12,38%), saia feminina 
(-11,11%), bolsa feminina (-7,87%), saia infantil 
(-6,35%), cinto feminino (-5,55%), tênis infantil 
(-5,47%) e camiseta, blusa e blusão femininos 
(-5,32%).

manga (12,67%), batata inglesa (9,09%), batata 
doce (8,93%), laranja pera (8,36%), coentro (7,24%), 
cebolinha (4,86%) e carne de porco salgada (3,48%).

– Alimentação fora do domicílio (0,81%), devido à 
variação nos preços da cerveja fora do domicílio 
(3,15%) e do café da manhã (2,73%).

– Alimentos prontos (0,88%)

Em razão do aumento nos preços frango assado/
defumado para viagem (2,11%)



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




