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Em dezembro de 2020, o IPCA apresentou a maior variação mensal 

registrada desde fevereiro de 2003

O IPCA do mês de dezembro apresentou alta de 1,35%, 0,46 ponto percentual
(p.p.) acima do resultado de novembro (0,89%). No ano de 2020, o indicador
fechou com alta de 4,52%.

Todos os grupos pesquisados apresentaram alta em dezembro. O destaque do mês
foi o grupo de habitação, que apresentou o maior impacto (0,45 p.p.) e a maior
variação (2,88%). A segunda maior contribuição (0,36 p.p.) veio de alimentação e
bebidas, com alta de 1,74%. Seguido do grupo de transportes, cujo impacto no
índice foi de 0,27 p.p. com variação de 1,36%.



O indicador fechou o ano acima do centro da meta estipulada pelo 

Conselho Monetário Nacional (CMN)



A aceleração observada no grupo habitação deve-se,
principalmente, à alta de 9,34% no item energia
elétrica.

O grupo alimentação e bebidas segue variando pra
cima, mas desacelerou em relação ao mês anterior.
Movimento influenciado pela queda nos preços do
tomate (-13,46%) e as altas menos intensas nos
preços das carnes (3,58%), do arroz (3,84%) e do
óleo de soja (4,99%).

A alta do grupo transportes foi influenciada,
principalmente, pelo aumento do preço das
passagens aéreas (28,05%), do transporte por
aplicativo (13,20%) e da gasolina (1,54%), cujos
preços subiram pelo sétimo mês consecutivo.

Juntos, os grupos habitação, alimentos e transportes 

representaram cerca de 80% do impacto total de dezembro



Todas as regiões pesquisadas apresentaram alta em dezembro

Considerando a variação em relação a
novembro, o menor índice foi registrado no
município de Aracaju (0,91%), especialmente
por conta da queda nas mensalidades dos cursos
regulares (-0,78%) e nos preços de alguns
produtos alimentícios. O maior resultado ficou
com o município de São Luís (2,18%),
influenciado pela alta de 11,30% no preço das
carnes.

No acumulado do ano, no entanto, a menor
variação do índice foi observada em Brasília
(3,4%) e a maior em Campo Grande (6,85%).
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