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Região Metropolitana da Grande Vitória apresenta
deflação pelo terceiro mês em 2017.
Os dados divulgados pela Pesquisa do índice de Preço ao
Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE mostram que a Região
Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) apresentou deflação
de -0,03% em novembro de 2017, em relação ao mês anterior.
O índice da RMGV foi o quinto menor entre as 13 áreas
pesquisadas e ficou abaixo da média nacional (+0,28).
Os grupos que apresentaram as maiores quedas foram os
de Alimentação e Bebidas e Artigos de Residência, ambos com
variação de -0,49%, seguido por Transportes (-0,46%). O grupo
de Alimentação, que possui o maior peso mensal no cálculo do
IPCA, apresentou a sétima queda seguida e acumula de janeiro
a novembro de 2017 uma redução de -2,88%. O setor de
Habitação, por sua vez, apresentou maior alta no mês, com
variação de 0,82%. No acumulado do ano, o IPCA na RMGV foi
de +2,15%, inferior à média nacional de +2,5%.
O grupo Educação foi o que apresentou maior alta no
acumulado do ano, tanto na RMGV (+8,89%) quanto a nacional
(+6,94), puxado principalmente pelos subgrupos leitura
(+11,33%) e papelaria (+14,35%).
No Brasil, o acumulado do ano da inflação é o mais baixo
para o mês de novembro desde 1998 e representa menos da
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metade da taxa registrada no mesmo mês em 2016. No cenário
nacional a alta nos preços perdeu força ao apresentar uma
variação de +0,28%, após um aumento de +0,42% em outubro.
Os preços de Alimentos e Bebidas, acumularam uma
queda no ano de -2,40%, devido a super safra no primeiro
semestre de 2017, que impulsionou a queda da Alimentação
fora de casa (-5,25%) e de alguns alimentos, como arroz, feijão,
farinha e açúcar, que ficaram até 40% mais baratos. Em
novembro esse grupo completou sete meses seguidos de
preços mais baixos, ao registrar queda de -0,38%. A
alimentação tem impacto significativo na inflação, pois
representa cerca de 25% do indicador.
Em 12 meses, o IPCA no Brasil chegou a +2,8%, acima dos
+2,7% registrados anteriormente, porém bem abaixo do centro
da meta de inflação do Banco Central, de +4,5% no ano.
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Variação (%) do IPCA por grupos - Acumulado do ano
2017
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-0,03

-0,08

-0,15 -0,16

2,02

Vestuário

-0,26

Habitação

3,71
4,96

Saúde e cuidados pessoais

5,06

Educação
Brasil

Grande Vitória - ES

Fonte: IBGE
Elaboração: IDEIES/Sistema Findes
Publicação do IDEIES – Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial | Entidade do Sistema Findes | Gerência de Estudos Econômicos

6,68

6,09
6,94

8,89

