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Em fevereiro de 2018, a inflação mensurada pelo IPCA na
Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) foi de 0,15%,
valor inferior ao apresentado no mesmo mês do ano anterior
(0,19%).
Os dados divulgados pela Pesquisa do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE mostram que esse foi o
IPCA mais baixo para os meses de fevereiro desde 2014, ano
de início da série histórica para a RMGV. A inflação na RMGV,
em fevereiro, ficou abaixo da média nacional (0,32%) e
apresentou a quinta menor variação entre as 13 áreas
pesquisadas no país. Apesar disso, no acumulado dos dois
primeiros meses do ano a inflação da RMGV (0,86%) ficou
acima da média do país (+0,61%).
Na RMGV, Alimentação e Bebidas registrou, no mês,
queda de -0,40% atuando de forma a conter o índice, tendo
em vista que possui o maior peso no cálculo. Considerando os
alimentos para consumo em casa (-0,80%), foram vários os
produtos importantes na mesa do capixaba que ficaram mais
baratos de um mês para o outro, a exemplo das frutas
(-1,13%), aves e ovos (-1,95%), pescados (-1,77%) carnes
(-1,46%). Em relação aos itens alimentícios que se mostraram
em alta, os destaques foram: panificados (0,77%), hortaliças e
verduras (0,76%), farinha, féculas e massas (0,71%) e leite e
derivados (0,44%).
Em contrapartida, o grupo que apresentou maior
aumento foi o de Educação, com alta de 3,68%. Essa alta
reflete os reajustes normalmente praticados no início do ano
letivo, em especial os aumentos nas mensalidades dos cursos
regulares, cujos valores subiram 4,64%. Dentro desse
subgrupo, o maior reajuste pertenceu ao ensino fundamental
(8,27%), terceiro maior reajuste entre as treze áreas pesquisas;
em seguida, educação infantil contribuiu para o segundo
maior aumento (7,47%). O grupo Transportes apresentou
variação de 0,61%, com destaques para o item ônibus urbano,
com aumento de 2,78%.

No acumulado dos últimos doze meses o índice na RMGV
ficou em 2,51%, valor inferior à média nacional (2,84%).
Nesse critério de análise, os grupos que apresentaram as
maiores altas no período foram: Educação (6,95%), Saúde e
Cuidados Pessoais (5,41%) e Transportes (4,76%). Já os que
apresentaram as maiores quedas foram: Artigos de Residência
(-2,55%) e Alimentação e Bebidas (-1,75%).
No Brasil, a inflação em fevereiro de 2018 foi de 0,32%,
após uma alta de 0,29% no mês anterior. Esse foi o IPCA mais
baixo para os meses de fevereiro desde 2000, quando se
situou em 0,13%.
A principal alta no país foi no grupo de Educação, que
passou de 0,22% em janeiro para 3,89% em fevereiro.
No subgrupo cursos regulares, cujos valores subiram 5,23%, os
maiores aumentos vieram do ensino fundamental (6,96%) e
ensino superior (3,62%). O grupo Transportes apresentou
aumento de 0,74%, com destaque para os itens ônibus urbano
(1,90%), gasolina (0,85%).
Em contrapartida, o grupo Alimentação e Bebidas, o que
mais pesa no bolso das famílias, apresentou queda de -0,33%
e ajudou a conter a expansão do IPCA nacional. Os produtos
alimentícios adquiridos para o consumo dentro de casa (o que
exclui serviços como restaurantes, lanchonetes, bares) teve
queda de -0,61% em fevereiro. O maior impacto foi da carne,
cujo preço recuou em -1,09%, e frutas que deve decréscimo de
-1,13%. Um fator que está moderando a inflação de alimentos
é o clima favorável com estoques remanescentes das safras de
2017.
A previsão dos economistas do mercado financeiro,
divulgada pelo Boletim Focus do Banco Central, é de que a
inflação encerrará o ano de 2018 em 3,70%, abaixo da meta
central de 4,50%, porém dentro do intervalo de tolerância
(entre 3,00% e 6,00%).
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