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Índice

Peso
(%)

Julho

Agosto

Variação no
mês (%)

Contribuição
no mês (%)

Variação no
ano (%)

Últimos 12
meses (%)

1) Alimentação

25,12

283,62

284,10

0,17

0,05

5,01

4,98

2) Habitação

26,07

250,77

251,26

0,20

0,05

0,37

3,83

3,03

144,91

144,43

-0,33

-0,01

1,95

3,28

Grupo

3) Artigos residência
4) Vestuário

5,26

211,53

209,68

-0,88

-0,04

-0,86

1,56

5) Transporte

16,21

194,32

194,72

0,21

0,03

-0,02

1,34

6) Saúde e Cuidados pessoais

7,32

222,02

221,17

-0,39

-0,03

2,35

4,87

7) Despesas pessoais

5,75

301,13

299,54

-0,53

-0,04

0,96

0,86

8) Educação

2,90

316,48

316,83

0,11

0,00

4,14

4,18

9) Comunicação

8,34

136,45

136,42

-0,02

0,00

-0,28

-0,80

100,00

237,77

237,82

0,02

0,02

1,93

3,35

Geral

Tabela 1. Variação e contribuição do Índice do Custo de Vida de Santa Maria (ICVSM) em agosto de 2019 (base: dezembro de 2005)*.
*Valores sujeitos a retificações.

O grupo habitação, o aumento observado
ficou em +0,20%. Altas em itens como
alvejante (+12,9%), bom bril ou similar
(+17,3%) e sabão em barra (+15,5%).
A maior queda ficou por conta de
fios e material elétricos com (-3,0%).
No grupo transporte, as oscilações de preço,
foram de +0,21%, aumentos concedidos
pelo Governo Estadual e Governo Municipal,
nas passagens interestaduais e municipais
impactam na composição do índice de preços.
Na alimentação a alta foi de +0,17%. A cebola
contribuiu com (+16,6%), seguido pela batata
inglesa (+9,8%) e repolho (7,8%). Quedas
foram observadas no arroz comum (-19,2%)
couve flor (-16,2%), e na bergamota (-13,6%).

Figura 1: Variação dos itens do grupo Alimentação que mais contribuíram
com o ICVSM.
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O grupo educação teve variação de +0,11%,
impactado pelo aumento do preço da Xerox
(+11,1%).
O grupo vestuário deflacionou em Agosto
em relação a Julho em -0,88%. O resultado
pode estar ligado à troca das coleções e
períodos de liquidação. Influenciaram neste
resultado: Agasalho (-11,1%), saia mulher
(-10,7%) e calça comprida mulher (-7,7%).
As despesas pessoais caíram em -0,53%,
motivado principalmente pela queda do
item brinquedos e jogos eletrônicos.
O grupo Saúde e Cuidados Pessoais
apresentou em agosto uma leve retração
nos preços ao consumidor, registrando
uma deflação de -0,39%. Os itens que
apresentaram as maiores elevações de
preços dentro do grupo no período foram os
absorventes femininos (+5,3%), remédios
bronco-dilatadores (+3,4%) e as lentes de
óculos de grau (+0,7%). Em sentido oposto,
os itens que tiveram redução nos seus
valores foram os preservativos masculinos
(-5,3%), os cremes de pele e bronzeadores
(-3,5%), os cremes dentais (-2,3%) e o papel
higiênico (-2,2%). Sendo que estes dois
últimos itens citados têm grande peso na
cesta de consumo das famílias.
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Figura 2: Variação dos itens que mais contribuíram com o ICVSM.

A variação dos preços no grupo Artigos
de Residência, neste mês de agosto, ficou
em -0,33%, permanecendo tecnicamente
estável. Os itens que apresentaram as
maiores elevações percentuais nos preços
foram os aparelhos de ar condicionado
(+5,9%), seguido dos dormitórios de casal
(+0,7%) e das mesas para computador, TV
e vídeo (+0,6%). Por outro lado, os bens
que contribuíram para manter a variação
praticamente nula foram os ventiladores
(-4,1%), os fornos de micro-ondas (-2,5%)
e os armários para cozinha (-1,7%). Para os
próximos meses, caso continue ocorrendo
valorização da moeda americana frente ao
real, espera-se certa elevação nos preços
dos bens importados ou que possuem
componentes com esta origem.
A comunicação teve queda de -0,02%
nos preço, no aparelho de telefone celular
(-7,3%) e aparelho de telefone (-3,2%)
convencional respectivamente.
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