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A Região Metropolitana do Recife (RMR) 
mostrou deflação em setembro de 2017, recuando 
-0,26% ante alta de 0,18% em agosto de 2017 
e 0,38% em setembro de 2016. Vale destacar 
também, que esse foi o menor valor entre todas as 
regiões pesquisadas e a menor inflação registrada 
para os meses de setembro desde 1998, quando 
o IPCA caiu -0,49%. Os três principais grupos 
responsáveis pela queda foram “alimentação 
e bebidas”, que pelo quinto mês consecutivo 

apresenta variação mensal negativa, devido 
principalmente ao recuo dos itens que compõem 
a alimentação no domicílio. O segundo grupo foi 
“ transportes”, influenciado pelo recuo dos preços 
da gasolina na RMR, o terceiro o grupo de “artigos 
e residência” que apresentou queda na maioria 
dos itens, como móveis e eletrodomésticos. 
Na outra ponta,  ficaram “despesas pessoais” e 
“comunicação”, com modesta variação mensal 
positiva.

IPCA em setembro recua ante a agosto
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Tabela 1 – Pernambuco - Região Metropolitana do Recife - IPCA 2017

Fonte: IPCA/ IBGE. Elaboração Instituto Fecomércio-PE

GRUPO
VARIAÇÃO IMPACTO (P.P)

AGOSTO SETEMBRO AGOSTO SETEMBRO

Índice Geral 0,18 -0,26 0,18 -0,26

1. Alimentação e bebidas -0,95 -1,05 -0,26 -0,29

2. Habitação -0,88 0,68 -0,13 0,10

3. Artigos de Residência 0,30 -0,42 0,01 -0,02

4. Vestuário 0,73 0,09 0,05 0,01

5. Transportes 3,69 -0,71 0,55 -0,11

6. Saúde e cuidados pessoais 0,21 0,12 0,03 0,02

7. Despesas Pessoais -0,05 0,31 0,00 0,03

8. Educação 0,10 0,03 0,00 0,00

9. Comunicação -2,17 0,16 -0,08 0,01

No ano, a RMR acumula alta de 2,47% em 
setembro, menor valor para o período desde 
2010, quando a inflação atingiu 2,24%. Os dados 
mostram um comportamento bem diferente 
dos últimos 6 anos, em que existia uma pres-
são nos preços administrados, como passagens 
de ônibus, energia elétrica e combustíveis e no 
de alimentos, o qual foi impactado pela forte 
estiagem que parte do país viveu e ocasionou 
uma redução na oferta desses itens e a eleva-
ção dos preços. Vale destacar que mesmo com 
a inflação mostrando redução significativa, 
grupos que são importantes na cesta mensal 
do consumidor ainda continuam mostran-
do pressão elevada, como “transportes ,” que 
saiu de 3,51% para 6,54%, “educação”, que foi 
de 4,89% para 7,14% e “habitação” de maneira 
mais fraca , saindo de 5,09% para 5,71%, entre 
os acumulados de 2016 e 2017. 

Já o acumulado em 12 meses, voltou a mos-
trar desaceleração após alta verificada no mês 
anterior, a inflação atingiu 3,85% ante 8,49% no 
mesmo período de 2016. Mesmo com quebra 
no movimento de recuo do IPCA em alguns 
meses, verifica-se que assim como o cenário 
nacional, a RMR também segue com tendên-
cia de melhora significativa da inflação, porém 
em menor ritmo, o que justifica um acúmulo 
superior ao brasileiro. Os grupos que explicam 
a diferença entre os resultados são os de “ali-
mentação e bebidas”, que para o Brasil recuou 
o dobro do verificado na Região Metropolitana 
do Recife, assim como o de “transportes” e “ha-
bitação  ,” os quais também desaceleraram de 
forma mais intensa, já que na RMR ocorreram 
reajustes expressivos nas tarifas de ônibus e 
em energia elétrica. 
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Os cinco produtos com maior variação posi-
tiva em setembro de 2017 para a RMR foram a 
passagem aérea (13,07%), filé-mignon (13,04%), 
gás de botijão (10,81%), repolho (8,85%) e maio-
nese (7,89%). Na outra ponta , os produtos que 
tiveram o preço apresentando variação nega-
tiva foram tomate (-27,15%), feijão-mulatinho 
(-20,39%), manga (-16,23%), alho (-15,81%) e 
inhame (-15,41%).

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, 
refere - se às famílias com rendimento monetá-
rio de um a 40 salários mínimos, qualquer que 
seja a fonte e abrange dez regiões metropoli-
tanas do país, além dos municípios de Goiânia, 
Campo Grande e de Brasília.
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