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O IPCA desacelerou no primeiro mês de 2021, registrando alta de

0,25%

O IPCA do mês de janeiro apresentou alta de 0,25%, 1,1 ponto percentual
(p.p.) abaixo do resultado de dezembro (1,35%). No acumulado dos últimos
12 meses, o indicador apresentou alta de 4,56%.

Sete dos nove grupos pesquisados tiveram alta em janeiro. O destaque
segue sendo alimentação e bebidas (1,02%), com maior variação e maior
impacto no índice. Apesar disso, este grupo apresentou desaceleração em
relação ao mês imediatamente anterior. Do lado negativo o destaque foi o
grupo habitação (-1,07%), que também contribuiu para a desaceleração do
índice geral.



Inflação de janeiro apresentou variação abaixo das expectativas do 

mercado



Os preços do grupo alimentação e bebidas
desaceleraram: os alimentos para consumo no
domicílio variaram 1,06% em janeiro, graças à alta
menos intensa das frutas (2,67%) e pela queda no
preço das carnes (-0,08%).

Os preços dos transportes também desaceleraram
frente ao mês anterior, influenciados pela queda nas
passagens aéreas (-19,93%). Os combustíveis (2,13%),
por sua vez, apresentaram variação superior à do mês
passado, com destaque para a gasolina (2,17%) e o
óleo diesel (2,60%).

A deflação observada no grupo Habitação (-1,07%)
decorre especialmente da queda no item energia
elétrica, que foi, individualmente, o maior impacto
negativo no índice do mês (-0,26 p.p.)

A alta menos intensa da inflação em janeiro foi fortemente

influenciada pelo item energia elétrica, cujos preços caíram 5,60% 



A grande maioria das regiões pesquisadas apresentou alta dos 

preços em janeiro 

Duas das dezesseis áreas pesquisadas
apresentaram variação negativa em janeiro. O
menor resultado ficou com o município de
Goiânia (-0,17%), influenciado pela queda de
7,53% na energia elétrica.

Já o maior índice foi registrado no município de
Campo Grande (0,53%), onde pesaram as altas
da gasolina (2,42%) e da taxa de água e esgoto
(4,90%).
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