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Figura 1 : Variação percentual mensal do Índice do Custo de Vida de Santa Maria
(ICVSM) nos últimos seis meses.
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Índice

Peso
(%)

Outubro

Novembro

Variação no
mês (%)

Contribuição
no mês (%)

Variação no
ano (%)

Últimos 12
meses (%)

1) Alimentação

25,12

274,37

270,63

-1,36

-0,41

4,01

3,88

2) Habitação

26,07

248,13

250,35

0,89

0,25

-5,57

-9,30

3,03

140,88

140,93

0,03

0,00

1,03

1,48

4) Vestuário

5,26

208,04

209,79

0,84

0,04

-1,51

-0,76

5) Transporte

16,21

198,24

194,59

-1,84

-0,26

6,77

8,63

Grupo

3) Artigos residência

6) Saúde e Cuidados pessoais

7,32

213,89

215,07

0,55

0,04

8,79

9,61

7) Despesas pessoais

5,75

297,26

296,85

-0,14

-0,01

4,96

4,23

8) Educação

2,90

304,50

304,34

-0,05

0,00

24,35

24,49

9) Comunicação

8,34

137,00

137,31

0,22

0,01

-0,39

-0,39

100,00

233,97

233,19

-0,33

-0,33

2,26

2,98

Geral

Tabela 1. Variação e contribuição do Índice do Custo de Vida de Santa Maria (ICVSM) em novembro de 2018 (base: dezembro de 2005)*.
*Valores sujeitos a retificações.

O grupo Habitação foi o que apresentou
maior variação dentre os grupos que
compõe a pesquisa de preço em +0,89%.
Este resultado é justificado pelo aumento
da energia elétrica, tendo em vista que
os consumidores estão em bandeira
vermelha,
conforme
classificação
da agência reguladora. O aumento
em novembro ficou em média +3%.

em novembro. Grande parte dos itens
permaneceram inalterados, com exceção
dos Correios, que tiveram alguns serviços
majorados em novembro. Esse reajuste
autorizado
pelo
governo
repercutiu
numa alta de +2,1% nos produtos que
fazem parte desse item (SEDEX e carta
comum), muito embora a alta tenha
ultrapassado 6% em alguns serviços.

O grupo Vestuário apresentou aumento
de +0,84%. Destacam-se itens atrelados a
estão verão que se aproxima como: Camiseta
homens (+15,4%), roupa de banho mulher
(+11,2%) e bermuda short mulher (+5,7%).

Os preços no grupo Artigos de Residência,
neste mês de novembro, permaneceram
praticamente estáveis em relação ao
período anterior, variando positivamente
+0,03%. Os itens que apresentaram as
maiores elevações percentuais nos preços
foram as geladeiras (+7,9%), as cafeteiras
elétricas (+7,7%) e os fornos de microondas (+7,2%). Por outro lado, os bens
que contribuíram para manter a variação
razoavelmente baixa foram os fogões a
gás ou elétricos (-5,0%), guitarras (-4,5%)
e máquinas de lavar roupas (-3,4%).

O grupo Saúde e Cuidados Pessoais
apresentou em novembro uma elevação de
+0,55% na média de preços dos itens que
compõe o grupo. Os itens que apresentaram
as maiores altas de preços dentro do grupo no
período foram remédios bronco-dilatadores
(+9,4%), calmantes e antidepressivos
(+8,1%) e as escovas e pentes para cabelos
(+7,9%). Por outro lado, apresentaram
destaque na redução de preços no período
os cremes de pele e bronzeadores (-9,5%),
os
remédios
anti-anêmicos
(-8,8%),
alicates e cortadores de unha (-7,9%).
Já o grupo
praticamente
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Comunicação permaneceu
estável, variou +0,22%

Figura 2: Variação dos itens que mais contribuíram com o ICVSM.
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O grupo Transporte deflacionou em
novembro em -1,84%, resultado este
motivado pela queda acentuada nos preços
dos combustíveis. Na cidade, os preços da
gasolina especial (-7,9%) e comum (-7,4%)
recuaram mais de 7% no mês de novembro.
Os preços dos produtos e serviços do grupo
alimentação inverteram sua tendência
em novembro. A deflação registrada de
(-1,36%) esse mês se deveu muito em
função da redução nos preços de itens
como a carne de porco (-21,35%), melão
(-14,95%), manga (-14,98%) e alface
(-14,77%). Ainda, a erva mate também teve
seu preço médio menor em -10,06% em
relação ao mês imediatamente anterior. De
outro lado, as maiores altas ocorreram na
aquisição da bergamota (+19,94%), cenoura
(+17%), batata inglesa (+16,67%) e miúdos
de frango (+16,75%). Pelo segundo mês
consecutivo o tomate subiu (+7,39), agentes
do mercado afirmaram que essa alta tem
relação com a safra da região sudeste, a
qual abastece grande parte da cidade. As
fortes chuvas na região têm feito com que o
tomate não consiga ser escoado das zonas
de produção o que por sua vez diminui sua
oferta e, também, a qualidade do produto.
Finalmente, itens básicos como o arroz
(+2,34%) e o feijão (+0,22%) também
registram alta no mês em que a pesquisa foi
realizada.

O grupo Despesas Pessoais também
apresentou deflação -0,14% em novembro.
Parte desse resultado pode ser atribuído
à queda do corte de cabelo (-2%). Muito
embora itens como brinquedos plásticos
(+2,7%) e a anuidade do cartão de crédito
(+2,8%) tenham subido, o resultado do mês
de novembro ficou negativo para os preços
dos serviços e produtos do grupo.
O grupo Educação apresentou leve queda
na variação de novembro, registrando
-0,05%. Apresentaram alta de preços no
período as fotocópias (+6,7%), uniformes
escolares (+6,3%) e álbuns de fotografia
(+1,1%). Os itens que variaram seus preços
negativamente no mês foram os lápis e
canetas (-4,1%), os cadernos escolares
(-3,2%) e a mensalidade do transporte
escolar (-1,5%).

Figura 3: Variação dos itens do grupo Alimentação que mais contribuíram
com o ICVSM.
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