
 
 

ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR DE UBERLÂNDIA-MG 
Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais

Publicação do Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais 
JANEIRO/ 2006 

 

A inflação relativa ao mês de janeiro de 2006 foi 
de 0,72%, situando-se em patamar superior ao 
registrado em dezembro de 2005 (0,59%). Essa 
aceleração esteve vinculada, fundamen-
talmente, a fatores pontuais, que não deverão 
representar riscos à manutenção do ambiente 
de estabilidade nos preços. Com os 0,72% 
captados este mês, o acumulado nos últimos 12 
meses ficou em 4,99% e nos 141 meses do 
Plano Real em 165,17%. 

 

 
A evolução recente da inflação refletiu o final de 
um ciclo sazonal de contribuição excepcio-
nalmente favorável dos preços da alimentação 
no domicílio e o reajuste dos preços ligados aos 
Grupos: Habitação e Educação, consistentes 
com o comportamento histórico destes preços 
nesta época do ano. 

 

 

Contrapondo-se aos aumentos, percebemos a 
continuação da significativa influência do câmbio 
apreciado, contribuindo para a redução nos 
preços dos componentes importados, usados 
nos aparelhos de TV, de som, de informática e 
eletrodomésticos. 

A análise da proporção de preços dos produtos 
e seviços, que apresentaram variação positiva 
ou negativas, e dos núcleos de inflação, sugere 
o caráter transitório do aumento de preços no 

mês de janeiro/06. Pois, 
mesmo a elevação de +0,13 
pontos percentuais, não 
significa aceleração nos 
preços de forma generalizada, 
visto que apenas 14,48% dos 
25.284 preços coletados no 
período situaram-se em 
patamar superior ao registrado 
no último mês de 2005 
(69,02% não sofreram 
alteração e 16,50% reduziram 
os preços).  

Núcleo de inflação 

A exemplo do observado em outros anos, a alta 
nos índices de preços observada neste início de 
ano concentrou-se nos grupos: Educação 
(3,15%) e Alimentação (1,26%). A variação 
acumulada nos últimos doze meses atingiu 
4,99% em janeiro, representando a terceira alta 
consecutiva nesse indicador. 
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Índice de Preços ao Consumidor de Uberlândia/MG - IPC/CEPES 
Variações mensais, acumuladas no período de 12 meses e anualizadas (%)
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        Fonte: Boletim IPC/CEPES: Novembro 2005. CEPES/IEUFU: Uberlândia-MG. 
 

 
 

Atualização na Apresentação dos Resultados do IPC/CEPES 
 

O Índice de Preço ao Consumidor de Uberlândia 
(IPC) calculado pelo CEPES-IEUFU completou 27 
anos. Na busca crescente de melhorias na 
elaboração do índice, visando, inclusive, obter maior 
comparabilidade de seus Grupos e Subgrupos 
constituintes com os demais indicadores produzidos 
no Brasil e a partir de estudos realizados desde 
2004, decidiu-se realizar uma reestruturação do 
IPC/CEPES.  

A partir de janeiro de 2006, a nova estrutura 
apresentará 9 Grupos e 17 Subgrupos (nos 
relatórios anteriores tínhamos 4 Grupos e 11 
Subgrupos). Como consequência dos novos critérios 
utilizados para a definição dessa estrutura, a 

apresentação do IPC/CEPES no seu nível mais 
desagregado passará a conter 469 Subítens 
(produtos e serviços) em substituição aos 244 
existentes até dezembro último.  

Para cálculo do índice atual foram comparados os 
preços coletados no período de 02 a 28 de 
janeiro/06 (referência) com os preços vigentes no 
período de 05 a 30 de dezembro/05 (base), onde, os 
25.284 preços de 469 produtos e serviços diferentes 
foram coletados em 102 informantes semanais e 480 
mensais. Finalmente, cabe ressaltar que o 
IPC/CEPES se refere às famílias com rendimento 
monetário de 1 a 8 salários-mínimos, qualquer que 
seja a fonte. 



 
Grupo 1 – Alimentação 

 

 
 

Elevadas cotações da cana-de-açúcar fizeram o ano começar com forte alta nos preços dos açúcares e 
derivados, item que exerceu o principal impacto no IPC/CEPES do mês de janeiro: 0,57 pp, passando o 
Subgrupo Alimentação no Domicílio a custar, em média, 1,38% a mais do que no final do ano passado. 
Ressalta-se, ainda, que o impacto deste aumento só não foi maior porque continuaram as reduções dos 
preços dos Itens: Carnes (-0,39 pp); Pescados (-0,06 pp); Aves e ovos (-0,19 pp); e Leites e derivados 
(-0,10 pp).  
 
Grupo 2 – Habitação 

 

 
 



 

Habitação, com 0,77%, foi o segundo Grupo a exercer maior influência no resultado do mês, sendo que 
o Ítem Alugueis e taxas, com 0,71 pp, foi o que mais contribuiu para este resultado. É bom lembrar que 
no início do ano ocorrem os reajustes das Taxas cobradas pelo Município que ficaram em 5,33%. 
 
Grupo 3 - Artigos de Residência 

 

 
 

Os Artigos de residência marcaram -1,91%, a principal influência foi das liquidações observadas no 
mercado do Subgrupo Aparelhos eletrônicos (-4,43%), neste subgrupo, destacaram-se os Ítens 
Eletrodomésticos e equipamentos (-4,07%) e TV, som e informática (-4,86%), tiveram significativa 
importância para a composição do Índice Geral do mês (-0,14 pp no Grupo). 
 
Grupo 4 – Vestuário 

 

 
 

Os artigos de vestuário, que já haviam mostrado os efeitos das liquidações de final de ano, já no 
resultado de janeiro, contribuíram com 0,03 pp no Índice Geral, majorando seus  preços em 0,46%, o 
que é um resultado esperado, pois nesta época do ano há um aumento da demanda por uniformes 
escolares. 
 
 
 



 
Grupo 5 – Transportes 
 

 
 

Em decorrencia dos últimos reajustes dos combustíveis (5,09%), o Grupo Transportes apresentou 
pequena variação em janeiro (0,57%) contribuindo com 0,10 pp no resultado do mês. 
 
Grupo 6 - Saúde e Cuidados Pessoais 

 

 
 

Os artigos do Subgrupo Cuidados Especiais apresentaram maior participação neste Grupo (0,46 pp) 
tendo em vista, principalmente, o item Higiene pessoal, que aumentou 1,57%. Já o Ítem Óculos e 
lentes, apesar da alta variação de 13,45%, não tencionou o índice em razão de sua baixa ponderação 
(0,21). 
 



 

Grupo 7 - Despesas Pessoais 
 

 
 

A participação deste Grupo no Índice final foi de apenas 0,03 pp, não sendo significativo para a 
compreensão das variações do mês. 
 
Grupo 8 – Educação 

 

 
 

Com o início do ano letivo e a revisão dos valores cobrados, as mensalidades escolares aumentaram 
3,47%. O Grupo Educação constituiu-se, assim, na quarta maior contribuição individual no índice de 
janeiro, 0,08 ponto percentual. 
 
Grupo 9 – Comunicação 

 

 
 

A variação de 0,13% deste Grupo fez com que sua participação em pontos percentuais ficasse em 0,00 
pp, ou seja, não interferiu na inflação do mês. 
 



EXPECTATIVAS  DE  INFLAÇÃO 
A aceleração dos preços registrada em janeiro foi 
influenciada por reajustes nos grupos Habitação e 
Educação e por fatores sazonais relacionados à oferta 
dos alimentos in natura. Esse comportamento dos preços, 
à medida que confirme ser apenas um movimento 
pontual, não deverá representar risco da evolução da 
inflação. 

A inflação média acumulada nos últimos doze meses do 
lPC/CEPES em 2006 teve um ligeiro decrécimo, 
passando de 5,51%, no final de dezembro, para 5,40%, 
em janeiro, convergindo, assim, para a meta de inflação 
do ano (4,5% em 2006) divulgada pelo Ministério do 
Planejamento. 

 
 

CESTA DE CONSUMO FAMILIAR 
A fixação do salário mínimo constituiu-se em uma das 
políticas de aliviamento de pobreza. Na verdade, o 
objetivo declarado de Getúlio Vargas quando de sua 
instituição no Brasil era justamente o combate deste 
problema social. 

Entretanto, o papel do salário mínimo como instrumento 
de combate à pobreza tem sido posto em xeque. Entre os 
diversos argumentos destacamos que, apesar de sua 
criação ter com base uma cesta de consumo familiar, ele 
não se confunde com a renda familiar, pois os salários 
são auferidos individualmente. Neste aspecto, os dados 
da Cesta de Consumo Familiar (CCF) calculada pelo 
CEPES (Tabela abaixo) são um importante indicador 
social. 

Analisando a 
Tabela, nota-
se nos últi-
mos 12 me-
ses, uma me-
lhora na CCF. 
Isso pode ser 
confirmado 
pela queda 
de 5,74 
pontos 
percentuais 
obtidos pela 
relação da 
participação 
do Salário Mínimo Oficial na Cesta Consumo Familiar no 
período dezembro/2004 e novembro/2005 

Metodologicamente, a Cesta de Consumo Familiar é 
composta de 45 produtos, distribuídos entre itens de 

Produtos alimentares (produtos in natura, produtos de 
elaboração primária e produtos industrializados), limpeza 
doméstica, higiene pessoal e outros produtos de utilidade 
doméstica. A Cesta de Consumo Familiar é calculada 
para atender às necessidades de uma família padrão 
(dois adultos e duas crianças), com rendimento de um a 
oito Salários Mínimos, para o município de Uberlândia-
MG, e vem sendo calculada desde 1986, pelo 
CEPES/IEUFU 
 
 



 

CESTA BÁSICA 
 

Cesta Básica (CB) e Salário Mínimo Líquido (SML) em Uberlândia – MG 
Fevereiro de 2005 a Janeiro de 2006 

C.B. Variação S.M.L (*) Variação
Variação acumulada 

em % C.B./S.M.L.
Mês/Ano (em R$) % (em R$) % C.B. S.M.L % 

fev/05 154,65 0,86 240,11 - 0,86 - 64,41 
mar/05 156,99 1,51 240,11 - 2,39 - 65,38 
abr/05 155,47 -0,97 240,11 - 1,39 - 64,75 
mai/05 163,95 5,45 277,05 15,38 6,93 15,38 59,18 
jun/05 153,41 -6,43 277,05 - 0,05 15,38 55,37 
jul/05 151,78 -1,06 277,05 - -1,01 15,38 54,78 

ago/05 145,57 -4,09 277,05 - -5,06 15,38 52,54 
set/05 141,41 -2,86 277,05 - -7,77 15,38 51,04 
out/05 141,82 0,29 277,05 - -7,51 15,38 51,19 
nov/05 148,57 4,76 277,05 - -3,11 15,38 53,63 
dez/05 155,69 4,79 277,05 - 1,54 15,38 56,20 
jan/06 161,58 3,78 277,05 - 5,38 15,38 58,32 

Fonte: CEPES/ IEUFU 
(*) A partir de dezembro/ 2003, neste boletim, o Salário Mínimo Oficial passou a ser informado no seu 
formato líquido, ou seja, considera-se o valor deduzido da parcela referente à Previdência Social. Em 
janeiro de 2006 o Salário Mínimo Bruto Oficial foi igual a R$300,00 e o Liquido a R$ 277,05 

 
Número de horas trabalhadas para aquisição da Cesta Básica, como parte do tempo de 

trabalho utilizado na obtenção do Salário Mínimo (220 horas mensais)  
Uberlândia – MG 

 

Janeiro/ 2005 
129 horas 54 minutos 

Dezembro/ 2005 
114 horas 11 minutos

Janeiro/ 2006 
118 horas 29 minutos 

 
 

SALÁRIO MÍNIMO NECESSÁRIO 
O Salário mínimo, de acordo com o preceito 
constitucional, é o salário mínimo fixado em lei, 
nacionalmente unificado, capaz de atender às 
necessidades vitais básicas do trabalhador e às 
de sua família, como moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, reajustado 
periodicamente, de modo a preservar o poder 
aquisitivo, vedado sua vinculação para qualquer 
fim (Constituição da República Federativa do 
Brasil, capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º, 
inciso IV). 

Assim, o Salário Mínimo Necessário (SMN) é 
calculado tomando-se como referência o valor 
da Cesta Básica ajustado para uma família 
constituída por 2 adultos e 2 crianças (ou três 
adultos), considerando os gastos com outros 
itens de despesa (Educação, Saúde, 
Transporte, Vestuário, etc.), de acordo com 
procedimento adotado pelo DIEESE. Em jan/06 
o SMN foi de R$1.589,53, ficando o Salário 
Mínimo Líquido (R$ 277,05) correspondendo a 
17,43% do necessário. 

 
 



 
 

CEPES – Expediente 
 
 
 
 

Economistas:  
André Luiz Teles Rodrigues – Coordenador,  
Carlos José Diniz – Gerente,  
José Wagner Vieira – Gerente,   
Álvaro Fonseca e Silva Jr.,  
Ana Alice B.P.Damas Garlipp,   
Durval Perin,   
Ester William Ferreira,  
Luiz Bertolucci Júnior,  
Marlene Marins Camargos Borges,  
Paulo Sérgio Rais Freitas.    

 
 
Apoio Técnico:  

Carlos Manoel Nogueira,  
Claudécio Lourenço,  
Diógenes Rodrigues de Oliveira,  
Edivaldo Borges de Souza,  
Gláucio de Castro,  
Walter Martins Silva.  

 
 

Economistas estagiários:  
André Luiz Pires Muniz e  
Ludimila Macedo de Araújo.  

 
 

Analista de Sistemas:  
Fabrício Pinho Palmezoni. 

 
 

Correspondências para:  
CEPES / IEUFU - Av. João Naves de Ávila, 2.121 - Bloco 1J - Campus Santa 
Mônica - CEP 38.400-902 – Uberlândia/MG 
Telefones: (34) 3239-4157, 4327  ou  4205(fax) 

 
 
 
Endereço eletrônico: cepes@ufu.br 
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