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IPC DE SALVADOR REGISTRA 
ELEVAÇÃO DE 0,8%, EM MARÇO 
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Salvador apresentou, 
em março, variação de 0,8%, inferior à taxa apurada em 
fevereiro (0,9%). Em março de 2016, o IPC havia registrado 
variação de -0,1%, 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 (abr. 2016-mar. 2017), a 
taxa situou-se em 7,4%, resultado inferior ao acumulado de 
abril de 2015 a março de 2016, que foi de 10,2%.

Em março de 2017, os produtos/serviços que tiveram maiores 
contribuições positivas na formação da taxa, com suas 
respectivas variações de preços, foram: Automóvel novo 
(8,0%), Mensalidade escolar (6,8%), Cabeleireiro (16,1%), 
Aparelho sanitário (24,3%), Óculos e lentes (9,3%), Camiseta, 
blusa e blusão femininos (5,4%), Móvel para sala (3,7%), 
Empregado doméstico (1,5%), Pneus (12,3%) e Gás de cozinha 
(1,4%). Em contrapartida, os produtos cujos preços exerceram 
maiores pressões negativas foram: Gasolina (-1,8%), Diária 
de hotel (-28,6%), Serviço de reparo automotivo (-3,3%), 
Energia elétrica residencial (-1,9%), Passagem aérea (-10,9%), 
Camisa masculina (-4,1%), Conjunto feminino (-6,9%), Frango 
congelado (-3,6%), Bijuteria (-7,9%) e Acessórios fotográficos 
(-5,1%).
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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, 164 
registraram alta nos preços, 75 não tiveram 
alterações e 136 registraram decréscimos.

Levando-se em conta apenas os reajustes 
individuais, os produtos cujos preços mais 
aumentaram, em março do ano corrente, foram: 
aparelho sanitário (24,3%), tênis infantil (19,3%), 
roupa de bebê (18,9%), short infantil (18,0%), 
cabeleireiro (16,1%), talheres (15,8%), preservativo 
masculino (15,1%), copo de vidro (14,8%), 
mensalidade de clube (12,5%) e pneus (12,3%).

DESEMPENHO DOS GRUPOS
Vale salientar que, em março 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 – Mar. 2017

Produtos/Serviços Peso  
(%)

Variação 
(%)

Contribuição 
em ponto 

percentual

Maiores pressões positivas

Automóvel novo 5,3402 8,0 0,43
Mensalidade escolar 2,8054 6,8 0,19
Cabeleireiro 0,7530 16,1 0,12
Aparelho sanitário 0,3100 24,3 0,08
Óculos e lentes 0,4178 9,3 0,04
Camiseta, blusa e blusão 
femininos 0,6546 5,4 0,04

Móvel para sala 0,8151 3,7 0,03
Empregado doméstico 1,6917 1,5 0,03
Pneus 0,1712 12,3 0,02
Gás de cozinha 1,3315 1,4 0,02

Maiores pressões negativas

Gasolina 3,6017 -1,8 -0,06
Diária de hotel 0,1565 -28,6 -0,04
Serviço de reparo 
automotivo 1,3283 -3,3 -0,04

Energia elétrica 
residencial 2,1995 -1,9 -0,04

Passagem aérea 0,2667 -10,9 -0,03
Camisa masculina 0,6788 -4,1 -0,03
Conjunto feminino 0,2841 -6,9 -0,02
Frango congelado 0,5037 -3,6 -0,02
Bijuteria 0,2101 -7,9 -0,02
Acessórios fotográficos 0,3131 -5,1 -0,02

Fonte: SEI.

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

(%)

Grupos

Variação 
no mês Variações acumuladas

Março Jan.-mar. Abr. 
2015-
mar. 
2016

Abr. 
2016-
mar. 
20172016 2017 2016 2017

Alimentos e 
bebidas 0,9 0,1 3,8 1,3 11,8 4,6

Habitação e 
encargos 0,2 0,6 2,2 0,8 10,8 11,3

Artigos de 
residência -1,6 0,3 1,7 -3,0 9,1 2,9

Vestuário -1,1 -0,6 -4,1 -2,2 0,5 6,7
Transporte e 
comunicação -0,5 1,4 3,1 4,0 7,1 5,4

Saúde e 
cuidados 
pessoais

-0,3 0,7 0,6 4,2 12,0 20,8

Despesas 
pessoais -0,1 1,7 7,1 5,0 14,5 4,8

Geral -0,1 0,8 3,0 2,5 10,2 7,4
Fonte: SEI.



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

Despesas pessoais
Houve aumento de 1,7%, determinado pela 
elevação nos preços de cabeleireiro (16,1%), 
mensalidade de clube (12,5%), barbeiro (7,3%) e 
mensalidade escolar (6,8%).

Transporte e comunicação
Registrou elevação de 1,4%, em decorrência das 
variações nos preços de pneus (12,3%), automóvel 
novo (8,0%), tarifa de transporte intermunicipal 
(2,8%) e estacionamento (2,3%).

Saúde e cuidados pessoais
Houve variação positiva de 0,7%, em virtude de 
acréscimos nos preços de preservativo masculino 
(15,1%), óculos e lentes (9,3%), analgésico e 
antitérmico (7,0%), escova de dente (5,0%), anti-
infeccioso (3,9%) e creme dental (3,2%).

Habitação e encargos
Neste grupo acréscimo de 0,6% em razão do 
aumento nos preços de aparelho sanitário (24,3%), 
tinta para casa (4,7%), ferragem para construção 
civil (4,3%), desodorante ambiental (2,1%) e gás 
de cozinha (1,4%).

Artigos de residência
Registrou alta de 0,3% em razão das variações nos 
preços de talheres (15,8%), copo de vidro (14,8%), 
roupa de mesa (12,1%) e frigideira e leiteira (6,8%).

Alimentos e bebidas
Este grupo apresentou acréscimo de 0,1%. Os 
subgrupos que o compõem apresentaram os 
seguintes resultados:

•	 Alimentação fora do domicílio (0,3%)

Devido aos aumentos nos preços de água de 
coco (3,3%), lanche (0,7%), cerveja fora do 
domicílio (0,4%) e refeição a la carte (0,2%). 

•	 Alimentação no domicílio 
Este subgrupo não apresentou variações 
significativas.

•	 Alimentos prontos 
Este subgrupo não apresentou variações 
significativas. 

Vestuário
Apresentou variação negativa em -0,6% por causa 
da redução nos preços de mochila (-19,0%), mala 
(-17,2%), cinto feminino (-13,7%), vestido infantil 
(-8,4%) e bijuteria (-7,9%).



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: Zena Tomio



Dos doze produtos que compõem a ração essencial 
mínima, oito registraram elevações nos preços, 
a saber: Tomate (11,8%), Manteiga (2,1%), Café 
moído (2,0%), Arroz (1,8%), Carne bovina (cruz 
machado) (0,8%), Óleo de soja (0,7%), Pão francês 
(0,5%) e Farinha de mandioca (0,2%). Todavia, 
quatro produtos apresentaram redução, a saber: 
Banana-prata (-5,2%), Feijão rajado (-4,0%), Açúcar 
cristal (-1,0%) e Leite pasteurizado (-0,8%).

No mês em análise, o tempo de trabalho necessário 
para se obter a cesta básica de Salvador foi de 81 
horas e 13 minutos, e o trabalhador comprometeu 
36,9% 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 APRESENTA 
ALTA DE 1,1 EM MARÇO
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$ 318,29, em março 
de 2017, representando uma elevação de 1,1% 
quando comparado com o mês de fevereiro de 2017. 

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

Produto Quantidade Custo 
(R$)

Variação 
mensal 

(%) 

Variações acumu-
lada nos últimos  

12 meses (%)

Açúcar 3 kg 8,58 -1,0 -1,4 4,8
Arroz 3,6 kg 12,02 1,8 1,8 11,3
Banana 
prata 7,5 dz 27,52 -5,2 -0,8 -12,7

Café 
moído 300 gr 6,08 2,0 3,9 16,3

Carne 
bovina 
(cruz-
-machado)

4,5 kg 71,5 0,8 0,1 0,1

Farinha de 
mandioca 3 kg 16,74 0,2 2,0 15,8

Feijão 4,5 kg 26,82 -4,0 -14,1 -2,1
Leite pas-
teurizado 6 l 22,02 -0,8 -1,3 6,6

Manteiga 750 gr 23,07 2,1 3,4 14,4
Óleo de 
soja 900 ml 4,08 0,7 4,5 6,2

Pão 
francês 6 kg 56,52 0,5 2,0 3,3

Tomate 12 kg 43,32 11,8 14,2 -8,4
Geral - 318,29 1,1 1,0 -0,1

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