
Aracaju registra alta de 0,62% no IPCA de
maio

Em Aracaju, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) variou 0,62% em maio de
2021, após alta de 0,75% em abril. Em maio de 2020, o IPCA registrou uma queda de 0,5% .
Nos cinco primeiros meses do ano, o índice acumula alta de 3,95%. No acumulado dos últimos
12 meses, a alta é de 7,07%.

Períod
o

BR Aracaju

Maio de 2021 0,83% 0,62%
Abril de 2021 0,31% 0,75%
Maio de 2020 -0,38% -0,50%
Acumulado no ano 3,22% 3,95%
Acumulado nos 12 meses 8,06% 7,07%

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de
um a 40 salários-mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do
país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e Brasília.
Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 30 de
abril a 27 de maio de 2021 (referência) com os preços vigentes no período de 30 de março a 29
de abril de 2021 (base). Cabe lembrar que, em virtude do quadro de emergência de saúde
pública causado pela COVID-19, o IBGE suspendeu, no dia 18 de março de 2020, a coleta
presencial de preços nos locais de compra. A partir dessa data, os preços passaram a ser
coletados por outros meios, como pesquisas realizadas em sites de internet, por telefone ou por
e-mail.

O grupo de produtos e serviços com maior impacto no mês de maio foi o da Habitação, que
registrou alta de 2,73%. Da variação total de 0,62% registrada pelo IPCA no mês, o grupo
respondeu por 0,36 ponto porcentual (p.p.). Este índice foi impulsionado por uma aceleração nos
preços da energia elétrica residencial em 9,88%.

O segundo maior impacto veio do grupo Saúde e cuidados pessoais, com alta de 0,73%. Da
variação total de 0,62% registrada pelo IPCA no mês, o grupo correspondeu por 0,12 ponto
porcentual (p.p.). No grupo, os maiores impactos vieram do aumento de 0,65% do plano de saúde
e de itens cosméticos, como os perfumes (1,32%).

O terceiro impacto mais importante foi do grupo de Alimentação e bebidas, que teve um aumento
de 0,5%, correspondendo a 0,11 p.p da variação total registrada em maio. A alta no grupo foi
impulsionada pelo aumento do preço do tomate (14,62%), assim como de outras hortaliças e
verduras (2,98%). Em contrapartida, a cebola apresentou uma desaceleração de seus preços
(-5,25%).

Ainda, vale ressaltar que apesar do grupo de transportes ter apresentado uma variação negativa
de 0,41% no mês de abril, houve uma aceleração nos preços do automóvel novo em 2,05%.
Porém, outros produtos impulsionaram a queda nos preços do grupo. Como exemplo, podemos
citar as passagens aéreas, que tiveram uma redução de 6,98%, assim como o seguro voluntário



de veículo (-3,51%) e a gasolina (-1,76%).



INPC tem alta de 0,76%
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC do mês de maio apresentou variação de
0,76%. Em abril, o índice registrou 0,79%. Nos cinco primeiros meses de 2021, o índice acumula
alta de 3,84%. No acumulado de 12 meses, a alta registrada foi de 7,14%.



Períod
o

BR Aracaju

Maio de 2021 0,96% 0,76%

Abril de 2021 0,38% 0,79%

Maio de 2020 -0,25% -0,35%

Acumulado no ano 3,33% 3,84%

Acumulado nos 12 meses 8,90% 7,14%

O INPC engloba famílias de áreas urbanas que ganham de 1 a 5 salários mínimos. O objetivo é
realizar um cálculo da variação de preços de serviços e produtos utilizados por estas famílias.
Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 30 de
abril a 27 de maio de 2021 (referência) com os preços vigentes no período de 30 de março a 29
de abril de 2021 (base)

Unidade Estadual do IBGE em Sergipe
09 de junho de 2021


