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O Índice de Preços ao Consumidor de Uberlândia 
(IPC/CEPES) do mês de dezembro sofreu uma 
variação de 0,26%, ficando 0,11 ponto percentual 
(p.p.) inferior aos 0,37% apurados em novembro. 
Com essa taxa, o acumulado em 2006 foi de 
2,85%. 
Para o cálculo do índice do mês foram 
comparados os 26.108 preços coletados no 
período de 04 a 29 de dezembro (referência) com 
os preços vigentes no período de 01 a 28 de 
novembro (base). Os 456 produtos e serviços 
diferentes, que fazem parte da pesquisa, foram 
coletados em 585 informantes: 100 semanais e 
485 mensais. 
A aceleração dos preços registrada no bimestre 
encerrado em dezembro esteve influenciada por 
fatores sazonais relacionados à oferta de 
alimentos e ao crescimento dos preços nos 
Grupos Artigos de residência e Habitação.  
Conforme pode ser observado no Gráfico, a 
inflação relativa ao bimestre encerrado em 
dezembro (0,63%), situou-se em patamar 
superior ao registrado no anterior (0,23%), 
movimento que havia sido sinalizado no último 
“Boletim do IPC/CEPES”.  
Essa aceleração esteve vinculada, 
fundamentalmente, a fatores pontuais, que, 
embora possam permanecer no curto prazo, não 
deverão, sob as condições da política monetária 

em vigor, representar riscos à manutenção do 
ambiente de estabilidade nos preços. 
A evolução recente da inflação refletiu o final de 
um ciclo de contribuição excepcionalmente 
favorável dos preços agrícolas à desinflação e, 
neste último bimestre, a recuperação dos preços 
das principais commodities agrícolas no mercado 
internacional, notadamente da soja. 
A análise da proporção de preços dos produtos e 
serviços, que apresentaram variações positivas 
ou negativas, sugere o caráter transitório do 
aumento de preços hora verificado. Pois, mesmo 
a elevação de +0,40 pp não significa aceleração 
nos preços de forma generalizada, visto que 
apenas 10,78% deles situaram-se em patamar 
superior ao registrado no mês novembro (69,66% 
não sofreram alteração e 8,69% reduziram os 
preços). 
A aceleração verificada em relação ao bimestre 
encerrado em outubro, quando o índice cresceu 
apenas 0,23%, foi resultante do aumento de 
preços nos Grupos Alimentação e bebidas 
(0,50%), Habitação (0,24%), e Artigos de 
residência (0,75%). 
Em período de entressafra, item como óleos e 
gorduras chegou a ficar 9,13% mais caro. O 
consumidor passou a pagar mais, também, pelo 
pescado (4%), bem como cereais leguminosas e 
oleaginosas (1,38%), além das frutas (1,12%). 



O Grupo Artigos de Residência apresentou uma 
variação de 0,75%, evidenciando sensível 
elevação em seus preços médios se comparada à 
variação do mês passado (0,34%). Contribuiu 
para esse resultado o aumento de preços 
observado no subgrupo Aparelhos eletrônicos, 
cuja variação passou de -0,40%, em novembro, 
para 0,86% em dezembro. 

Já o Grupo Habitação, em dezembro, apresentou 
uma variação de 0,24%, resultado inferior ao do 
mês passado (0,33%) em 0,09 p.p. Contribuiu 
para esse quadro a desaceleração no aumento 
de preços observada no subgrupo Encargos e 
manutenção, cuja variação passou de 0,52%, em 
novembro, para 0,01% em dezembro. 
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Comentários por Grupo, Subgrupo e Item 
 

Grupo Alimentação e Bebidas 

 
 

O Grupo Alimentação do mês de dezembro teve 
variação de 0,50%, inferior aos 0,64 pp da taxa de 
1,14% registrada no mês de novembro. Com este 
resultado, o acumulado do ano situou-se em 2,65%, 
próximo ao acumulado no ano pelo IPC/CEPES que foi 
de 2,85. 
Após a taxa de novembro (1,14%), houve uma 
redução nos preços dos produtos alimentícios (0,64 
pp). Apesar desta redução seu impacto no IPC/CEPES 
de dezembro foi de 0,15 pp, imputando ao grupo a 
responsabilidade por cerca de 45,96% do índice do 
mês. 
Em período de entressafra, itens como óleos e 
gorduras chegou a ficar 9,13% mais caro. O 

consumidor passou a pagar mais, também, pelo 
pescado (4%), bem como cereais leguminosas e 
oleaginosas (1,38%), além das frutas (1,12%). 
Por outro lado, seis foram os itens que tiveram queda 
em dezembro. Os destaques ficaram com o açúcar 
cristal (-1,11%) e tubérculos, raízes e legumes  
(-1,19%), aves e ovos (-1,17%) e panificados (-0,32%). 
Quanto ao resultado acumulado no ano, os produtos 
alimentícios fecharam em 2,65%, destacando os 
aumentos dos açúcares e derivados (16,42%), dos 
cereais (13,76%) e dos óleos e gorduras (10,54%); e 
as reduções dos preços dos tubérculos, raízes e 
legumes (-29,43%) e frutas (-12,98%). 
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Grupo Habitação 

Mês / Ano jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06 ACUMULADO em 
2006

Grupo 2 - Habitação 0,77 0,55 0,05 0,99 0,81 0,50 1,55 -0,01 0,12 0,03 0,33 0,24 6,06
Subgrupo 2.1 - Encargos e manutenção 1,34 -0,12 0,11 0,15 -0,67 -0,19 0,10 -0,11 0,32 -0,05 0,52 0,01 1,40
Item 2.1.1 - Aluguel e taxas 0,87 -0,10 0,23 0,27 -0,32 0,06 0,21 0,03 0,34 -0,01 0,61 -0,01 2,20
Item 2.1.2 - Reparos 6,39 -0,23 -0,33 -1,38 -5,74 -4,16 0,58 -0,66 2,21 -0,13 0,71 0,69 -2,51
Item 2.1.3 - Artigos de limpeza 2,22 -0,21 -0,45 -0,02 -0,75 -0,11 -0,72 -0,77 -0,60 -0,27 -0,11 -0,12 -1,94
Subgrupo 2.2 - Combustíveis domésticos e energia elétrica 0,13 1,29 -0,01 1,92 2,45 1,26 3,16 0,11 -0,11 0,11 0,11 0,49 11,40
Item 2.2.1 - Combustíveis (domésticos) 0,43 1,72 -0,04 -0,37 8,15 4,20 1,06 0,35 -0,35 0,37 0,38 1,65 18,66
Item 2.2.2 - Energia elétrica residencial 0,00 1,10 0,00 2,90 0,00 0,00 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,26
Fonte: IPC/CEPES, CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.

Grupo 2 - Habitação - Variações Simples e Acumuladas
IPC/CEPES - Janeiro a dezembro de 2006

Em dezembro, o grupo Habitação apresentou uma 
variação de 0,24%, resultado inferior ao do mês 
passado (0,33%) em 0,09 p.p. Contribuiu para esse 
quadro a desaceleração no aumento de preços 
observada no subgrupo Encargos e manutenção, cuja 
variação passou de 0,52%, em novembro, para 0,01% 
em dezembro. Dentre os itens componentes desse 
subgrupo, Aluguel e taxas destacou-se como aquele 
que apresentou significativa redução de preços, 
passando de 0,61%, no mês passado, para  
-0,01% em dezembro. Os itens Reparos (0,69%) e 
Artigos de limpeza (-0,12%) apresentaram pequena 
variação de preços se comparada ao resultado do mês 
de novembro (0,71% e -0,11%, respectivamente).  Por 
outro lado, o subgrupo Combustíveis domésticos e 
energia elétrica registrou sensível elevação em seus 

preços médios. De novembro para dezembro, a 
variação de preços saiu de 0,11% para 0,49%, um 
aumento de 0,38 p.p. O item Combustíveis domésticos 
(botijão de gás, principalmente) foi o responsável por 
esse resultado à medida que passou de uma variação 
de 0,38%, em novembro, para 1,65% em dezembro. 
Mais uma vez, o item Energia elétrica residencial não 
registrou alteração. 
Com um resultado acumulado de 6,06% em 2006, o 
grupo Habitação é o segundo grupo que tem maior 
ponderação no cálculo do IPC/CEPES (em torno de 
20%). No mês de dezembro, sua participação relativa 
no cômputo geral do índice foi de 14,42%, terceira 
maior participação, ficando atrás somente dos grupos 
Alimentação (46,30%) e Artigos de Residência 
(16,21%). 

 

Ponderada Composição 
(pontos %)

Participação 
Relativa Ponderada Composição 

(pontos %)
Participação 

Relativa

Grupo 2 - Habitação 19,84 0,241
Subgrupo 2.1 - Encargos e manutenção 10,44 0,013 52,59% 0,01 2,83%
Item 2.1.1 - Aluguel e taxas 8,48 -0,009 81,26% -0,008 12,68%
Item 2.1.2 - Reparos 0,55 0,687 5,28% 0,036 60,86%
Item 2.1.3 - Artigos de limpeza 1,40 -0,117 13,46% -0,016 26,46%
Totalização do Ítem 100% 0,013 100%
Subgrupo 2.2 - Combust. domésticos e energia elétrica 9,41 0,494 47,41% 0,23 97,17%
Item 2.2.1 - Combustíveis (domésticos) 2,82 1,646 30,02% 0,494 100,00%
Item 2.2.2 - Energia elétrica residencial 6,58 0,000 69,98% 0,000 0,00%
Totalização do Ítem 100% 0,494 100%
Totalização do Subgrupo 100% 0,24 100%

GRUPO HABITAÇÃO: PARTICIPAÇÃO DOS SUBGRUPOS E ITENS NA COMPOSIÇÃO DO INDICE DO MÊS
IPC/CEPES - dezembro de 2006.

Variações
no Mês

Participação do Subgrupo Participação do Ítem

Fonte: Boletim IPC/CEPES, dezembro de 2006. CEPES/IEUFU Uberlândia-MG.

DESCRIÇÃO Ponderação

 
 

Grupo Artigos de Residência 

Mês / Ano jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06 ACUMULADO em 
2006

Grupo 3 - Artigos de Residência -1,91 0,36 0,61 0,08 -1,57 -0,40 0,01 -0,36 -0,46 -0,22 0,34 0,75 -2,77
Subgrupo 3.1 - Móveis e utensílios 1,51 0,33 0,45 -1,22 -1,79 0,76 0,39 -0,68 -1,76 -0,15 0,78 0,67 -0,76
Item 3.1.1 - Mobiliário 2,04 0,21 0,89 -1,70 -2,91 0,74 0,29 -0,40 -3,00 -0,27 0,64 1,08 -2,51
Item 3.1.2 - Utensilios e enfeites -1,53 0,91 -0,77 0,11 0,82 0,23 0,77 -0,61 1,17 0,15 0,13 0,01 1,36
Item 3.1.3 - Cama, mesa e banho 4,54 -0,09 0,21 -0,95 -0,11 2,02 0,22 -2,53 -0,10 0,00 2,97 -0,52 5,61
Subgrupo 3.2 - Aparelhos eletroeletrônicos -4,43 0,51 0,08 0,94 -1,55 -1,21 -0,29 -0,16 0,37 -0,27 -0,40 0,86 -5,51
Item 3.2.1 - Eletrodomésticos e equipamentos -4,07 -0,48 0,15 4,15 -4,49 -0,84 -0,54 2,00 -0,74 1,18 -0,12 3,13 -1,04
Item 3.2.2 - TV, som e informática -4,86 1,69 0,00 -2,87 1,94 -1,64 0,01 -2,71 1,69 -1,98 -0,73 -1,83 -10,94
Subgrupo 3.3 - Consertos e manutenção 0,69 -1,18 7,49 0,08 -0,21 0,00 0,53 -0,17 0,00 -0,22 5,23 0,02 12,60
Item 3.3.1 - Consertos e manutenção 0,69 -1,18 7,49 0,08 -0,21 0,00 0,53 -0,17 0,00 -0,22 5,23 0,02 12,60
Fonte: IPC/CEPES, CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.

Grupo 3 - Artigos de Residência - Variações Simples e Acumuladas
IPC/CEPES - Janeiro a dezembro de 2006

 
 

No mês de dezembro, o grupo Artigos de Residência 
apresentou uma variação de 0,75%, evidenciando 
sensível elevação em seus preços médios se 
comparada à variação do mês passado (0,34%). 
Contribuiu para esse resultado o aumento de preços 
observado no subgrupo Aparelhos eletrônicos, cuja 
variação passou de -0,40%, em novembro, para 0,86% 

em dezembro. Dentre os itens componentes desse 
subgrupo, Eletrodomésticos e equipamentos 
apresentou significativa elevação de preços, passando 
de -0,12%, no mês passado, para 3,13% em 
dezembro. Destacaram-se produtos como: forno de 
microondas (6,69%), refrigerador (6,68%), fogão 
(2,33%), entre outros.  O item TV, som e informática  



 
(-1,83%) ainda apresentou variação negativa, o que 
vem sendo observado desde outubro do corrente. Os 
demais subgrupos, Móveis e utensílios (0,67%) e 
Consertos e manutenção (0,02%) registraram 
desaceleração no aumento de seus preços médios, 
especialmente este último, cuja variação passou de 
5,23%, em novembro, para 0,02% em dezembro.  

Com uma ponderação de 7,21% no cálculo do 
IPC/CEPES, o grupo Artigos de Residência, em 
dezembro, foi o segundo com maior participação 
relativa (16,21%) no resultado geral do índice, ficando 
atrás somente do grupo Alimentação (46,30%).  
Em 2006, o grupo fechou com uma variação 
acumulada de -2,77%. 

 
 

Ponderada Composição 
(pontos %)

Participação 
Relativa Ponderada Composição 

(pontos %)
Participação 

Relativa

Grupo 3 - Artigos de Residência 7,21 0,745
Subgrupo 3.1 - Móveis e utensílios 2,74 0,670 37,99% 0,25 34,17%
Item 3.1.1 - Mobiliário 1,84 1,078 67,06% 0,723 92,43%
Item 3.1.2 - Utensilios e enfeites 0,61 0,015 22,23% 0,003 0,42%
Item 3.1.3 - Cama, mesa e banho 0,29 -0,522 10,70% -0,056 7,15%
Totalização do Ítem 100% 0,670 100%
Subgrupo 3.2 - Aparelhos eletroeletrônicos 4,10 0,861 56,79% 0,49 65,66%
Item 3.2.1 - Eletrodomésticos e equipamentos 2,22 3,134 54,26% 1,700 66,96%
Item 3.2.2 - TV, som e informática 1,87 -1,834 45,74% -0,839 33,04%
Totalização do Ítem 100% 0,861 100%
Subgrupo 3.3 - Consertos e manutenção 0,38 0,025 5,22% 0,00 0,17%
Item 3.3.1 - Consertos e manutenção 0,38 0,025 100,00% 0,025 100%
Totalização do Ítem 100% 0,025 100%
Totalização do Subgrupo 100% 0,75 100%
Fonte: Boletim IPC/CEPES, dezembro de 2006. CEPES/IEUFU Uberlândia-MG.

DESCRIÇÃO Ponderação Variações
no Mês

Participação do Subgrupo Participação do Ítem

GRUPO ARTIGOS DE RESIDÊNCIA: PARTICIPAÇÃO DOS SUBGRUPOS E ITENS NA COMPOSIÇÃO DO INDICE DO MÊS
IPC/CEPES - dezembro de 2006.

 
 

Grupo Vestuário 

Mês / Ano jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06 ACUMULADO em 
2006

Grupo 4 - Vestuário 0,46 -0,26 0,43 0,99 0,15 -0,51 0,17 -0,18 -0,34 0,01 -0,32 0,36 0,95
Subgrupo 4.1 - Roupas 0,21 -1,75 -0,02 1,28 -0,14 -0,82 0,33 0,04 -0,52 -0,08 0,11 0,02 -1,36
Item 4.1.1 - Roupa masculina 0,26 -2,67 1,58 2,55 -1,65 -1,94 1,69 -0,49 0,31 -0,87 -0,21 0,22 -1,35
Item 4.1.2 - Roupa feminina -1,18 -2,62 -0,42 0,25 0,86 0,59 -0,65 0,84 -0,19 -0,19 0,57 0,03 -2,15
Item 4.1.3 - Roupa infantil 2,25 0,76 -1,53 1,16 0,34 -1,46 -0,01 -0,46 -2,12 1,14 -0,14 -0,26 -0,42
Subgrupo 4.2 - Outros artigos de vestuário 0,83 1,94 1,10 0,56 0,58 -0,05 -0,07 -0,50 -0,06 0,13 -0,97 0,86 4,40
Item 4.2.1 - Calçados e acessórios 1,64 2,01 0,90 0,73 0,69 -0,16 0,00 -0,68 -0,09 0,15 -1,29 1,15 5,13
Item 4.2.2 - Jóias e bijuterias -3,00 3,10 3,04 0,18 0,39 0,04 0,02 -0,02 0,00 0,07 -0,01 0,01 3,7
Item 4.2.3 - Tecidos e armarinho 0,13 0,08 0,07 -0,10 0,04 0,57 -0,58 0,04 0,04 0,02 -0,04 0,04 0,29
Fonte: IPC/CEPES, CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.

Grupo 4 - Vestuário - Variações Simples e Acumuladas
IPC/CEPES - Janeiro a dezembro de 2006
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O grupo Vestuário, no mês de dezembro, apresentou 
variação positiva de 0,36%, resultado superior ao do 
mês passado (-0,32%) em 0,68 p.p. A elevação dos 
preços no subgrupo Outros artigos de vestuário foi a 
responsável para a composição desse quadro. Em 
novembro, esse subgrupo apresentou uma variação de 
-0,97% e, em dezembro, 0,86%, registrando uma 
participação relativa de 96,44% no resultado do grupo. 
Dentre os itens componentes do subgrupo Outros 
artigos de vestuário, destacou-se Calçados e 
acessórios (1,15%), que apresentou sensível elevação 
de preços em relação a novembro (-1,29%). O 

subgrupo Roupas (0,02%) registrou desaceleração no 
aumento de preços se comparado ao resultado de 
novembro (0,11%), em que pese as variações 
positivas observadas nos itens Roupa masculina 
(0,22%) e Roupa feminina (0,03%). O item Roupa 
infantil (-0,26%) repetiu a queda de preços registrada 
no mês passado. 
Com ponderação em torno de 6% na composição do 
IPC/CEPES, o grupo Vestuário, no mês de dezembro, 
teve participação de 6,37% no resultado do índice, 
fechando o ano com uma variação acumulada de 
0,95%. 
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Ponderada Composição 
(pontos %)

Participação 
Relativa Ponderada Composição 

(pontos %)
Participação 

Relativa

Grupo 4 - Vestuário 5,85 0,361
Subgrupo 4.1 - Roupas 3,49 0,022 59,68% 0,01 3,56%
Item 4.1.1 - Roupa masculina 1,21 0,224 34,51% 0,077 48,76%
Item 4.1.2 - Roupa feminina 1,37 0,032 39,33% 0,013 8,04%
Item 4.1.3 - Roupa infantil 0,91 -0,262 26,16% -0,069 43,20%
Totalização do Ítem 100% 0,022 100%
Subgrupo 4.2 - Outros artigos de vestuário 2,36 0,864 40,32% 0,35 96,44%
Item 4.2.1 - Calçados e acessórios 1,77 1,146 74,83% 0,858 99,30%
Item 4.2.2 - Jóias e bijuterias 0,32 0,013 13,77% 0,002 0,21%
Item 4.2.3 - Tecidos e armarinho 0,27 0,037 11,40% 0,004 0,49%
Totalização do Ítem 100% 0,864 100%
Totalização do Subgrupo 100% 0,36 100%

GRUPO VESTUÁRIO: PARTICIPAÇÃO DOS SUBGRUPOS E ITENS NA COMPOSIÇÃO DO INDICE DO MÊS
IPC/CEPES - dezembro de 2006.

Variações
no Mês

Participação do Subgrupo Participação do Ítem

Fonte: Boletim IPC/CEPES, dezembro de 2006. CEPES/IEUFU Uberlândia-MG.

DESCRIÇÃO Ponderação

 
 

Grupo Transportes 

Mês / Ano jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06 ACUMULADO em 
2006

Grupo 5 - Transportes 0,57 -0,04 0,01 0,89 0,09 -0,06 -0,07 0,04 0,05 -0,67 -0,37 -0,16 0,28
Subgrupo 5.1 - Transportes 0,57 -0,04 0,01 0,89 0,09 -0,06 -0,07 0,04 0,05 -0,67 -0,37 -0,16 0,28
Item 5.1.1 - Transporte público 0,04 -0,03 0,11 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1
Item 5.1.2 - Veículo próprio -0,71 0,32 0,10 2,49 1,22 -0,14 -0,65 0,08 0,05 -0,95 -0,96 -0,09 0,71
Item 5.1.3 - Combustíveis (veículos) 5,09 -0,61 -0,59 2,64 -1,22 -0,30 0,44 0,16 0,26 -3,41 -1,21 -1,06 -0,06
Fonte: IPC/CEPES, CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.

Grupo 5 - Transportes - Variações Simples e Acumuladas
IPC/CEPES - Janeiro a dezembro de 2006
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O grupo Transportes, no mês de dezembro, 
apresentou variação negativa de -0,16%, registrando 
diminuição em seus preços médios, o que vem 
acontecendo desde outubro do corrente. Esse 
resultado deve-se à queda de preços observada nos 
ítens Veículo próprio (-0,09%) e Combustíveis para 
veículos (-1,06%),  destacando-se, neste último, a 
variação negativa observada para o produto gasolina  

(-1,39%). Não houve alteração de preços no item 
Transporte público.   

Terceiro grupo de maior ponderação no IPC/CEPES 
(16,90%), o grupo Transportes tem uma variação 
acumulada de 0,28% em 2006. 
No mês de dezembro, a participação relativa do Grupo 
no resultado do índice foi de 8,32%. 

 

Ponderada Composição 
(pontos %)

Participação 
Relativa Ponderada Composição 

(pontos %)
Participação 

Relativa

Grupo 5 - Transportes 16,90 -0,163
Subgrupo 5.1 - Transportes 16,90 -0,163 100,00% -0,16 100,00%
Item 5.1.1 - Transporte público 11,02 0,000 65,20% 0,000 0,12%
Item 5.1.2 - Veículo próprio 3,57 -0,085 21,13% -0,018 11,04%
Item 5.1.3 - Combustíveis (veículos) 2,31 -1,061 13,67% -0,145 88,84%
Totalização do Ítem 100% -0,163 100%
Totalização do Subgrupo 100% -0,16 100%
Fonte: Boletim IPC/CEPES, dezembro de 2006. CEPES/IEUFU Uberlândia-MG.

DESCRIÇÃO Ponderação Variações
no Mês

Participação do Subgrupo Participação do Ítem

GRUPO TRANSPORTES: PARTICIPAÇÃO DOS SUBGRUPOS E ITENS NA COMPOSIÇÃO DO INDICE DO MÊS
IPC/CEPES - dezembro de 2006.

 
 

Grupo Saúde e Cuidados Pessoais 

 
 

A pequena variação dos preços que compõem o 
Grupo Saúde e Cuidados Pessoais, de maneira geral, 
levou ao resultado de 0,06% de variação mensal,  
variação pequena e que foi definida principalmente 
pela pequena contribuição positiva de alguns preços 

de medicamentos, e pela maior variação dos preços 
de óculos e lentes. 
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Os produtos farmacêuticos variaram em 0,067%, 
enquanto que óculos e lentes variaram em 0,286% por 
conta do pequeno aumento dos preços de lentes de 
grau. 



 

 

Os serviços de saúde apresentaram variação de 
0,004%, devido a ínfimo reajuste dos preços de 
serviços prestados por alguns psicólogos e 
fisioterapeutas. 
Os itens de higiene pessoal também mostraram 
pequena variação de preços, em dezembro de 2006, 
contribuindo com apenas 0,02 p.p. para o total do 
IPC/CEPES. 
Por conta do peso de aproximadamente 9% que a 
saúde e cuidados pessoais possuem na estrutura de 
consumo familiar, utilizada para o cálculo do 
IPC/CEPES, este grupo contribuiu com 0,06 p.p. na 
constituição do índice mensal que fechou em 0,26%. 

Com este comportamento de baixa variação de 
preços, o Grupo Saúde e Cuidados Pessoais acumula 
4,07% de alta em seus preços médios, e mantêm-se 
entre os grupos do IPC/CEPES, que acumularam 
maior variação positiva de preços ao longo do ano. 
Vale destacar que a pequena variação dos preços de 
itens de higiene pessoal e de medicamentos, impacta 
de maneira favorável no preço final de cesta de 
consumo familiar, mantendo a mesma a preços 
estáveis para as famílias consumidoras, 
principalmente aquelas de baixa renda, viabilizando 
algum planejamento do gasto familiar. 

 

 
 

Grupo Despesas Pessoais 

 
 

O grupo Despesas Pessoais apresentou variação 
negativa de -0,09% nos diversos preços, com exceção 
de itens ligados aos serviços pessoais que subiram em 
0,23%. 
As variações de preços dos serviços pessoais 
apresentaram variações positivas de, 
aproximadamente, 2%, com destaque para as 
contribuições aos conselhos de classe (contabilidade, 
administração, entre outros); serviços de tinturaria e 
lavanderia, bem como os serviços prestados por 
alfaiates. 

No item recreação, os preços praticados por motéis e 
excursões turísticas apresentaram queda em seus 
valores de, em média, 6%. 
Mesmo com a variação negativa de -0,09%, em 
dezembro, o Grupo Despesas Pessoais se mantêm 
com a maior variação acumulada (8,03%), neste ano, 
dos dez grupos do IPC/CEPES. Esta variação 
acumulada expressiva resulta principalmente pelo 
crescimento dos valores pagos pelos serviços 
pessoais, por ocasião do aumento dos salários de 
empregados domésticos e pelo aumento nos preços 
dos cigarros, nos meses anteriores. 
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Grupo Educação 

 
 

O Grupo Educação apresentou, neste mês de 
dezembro de 2006, variação positiva de 0,62%, 
resultante dos aumentos ocorridos nos preços médios 
dos itens: Cursos com 0,33%; Leitura com 0,15% e 
Papelaria apresentando a maior variação positiva do 
grupo, com seus preços variando na ordem de 3,40%. 
No item Cursos, apenas o produto Cursos Diversos 
apresentou variação de preços no mês de 
dezembro/2006 e foi de 1,99%. Os demais produtos 
não apresentaram variações em seus preços. 
Para o item Leitura, os produtos e/ou serviços que 
sofreram modificações em seus preços no mês de 

dezembro/2006 foram: Revista não Técnica (0,58%) e 
Livros Não Didáticos (0,07%).  
O terceiro item deste grupo, Papelaria, apresentou 
variação em todos os seus produtos. O produto Artigo 
de Papelaria teve uma variação positiva em 3,57%; o 
produto Caderno Escolar apresentou uma variação 
positiva de 3,32% e o produto Fotocópia apresentou 
uma variação positiva de 1,12%. 
Ao longo do presente ano, o grupo Educação 
apresentou uma variação percentual acumulada de 
3,86%, superior ao acumulado pelo Índice Geral que 
foi de 2,86%. Os três itens do grupo apresentaram ao 
longo do ano as seguintes variações: Cursos com 
3,31%, Leitura com 3,06% e Papelaria com 8,82%. 
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Grupo Comunicação 
 

 
 

O Grupo Comunicação apresentou, no presente mês, 
variação negativa de 0,03%, resultante da diminuição 
ocorrida no preço médio do item: Aparelho Telefônico, 
3,65%. 

Ao longo do presente ano, o grupo Comunicação 
acumulou uma variação percentual negativa de 0,11%. 
Esta variação acumulada negativa é reflexo dos vários 
índices mensais negativos computados até a presente 
data 

 
 

 
 

 
 
 

 

Produtos e Serviços com Maior Variação de Preços 
 
 



 
 

 

CESTA BÁSICA 
 

Neste mês de dezembro, diferente do mês 
anterior, o preço total da cesta básica 
apresentou uma variação positiva de 3,91% 
em relação ao mês novembro, conforme 
tabela abaixo. Diante desta variação, o valor 
da cesta básica passou de R$ 148,23 para 
R$ 154,03, e a variação acumulada nos 
últimos doze meses foi de -1,07%.  

Dentre os treze produtos de gêneros 
alimentícios que compõem a Cesta Básica, 
nove deles foram responsáveis por esta 

variação positiva, com destaque para o 
tomate, o óleo e o pão.  

Quando se considera a relação da cesta 
básica com o salário mínimo, verifica-se que, 
no mês de dezembro, o trabalhador, local, 
que recebeu um salário mínimo liquido de  
R$ 323,23, passou a utilizar 47,65% de seu 
salário para adquirir os produtos da Cesta 
Básica. Ou seja, o aumento no valor da cesta 
básica, em vários meses deste ano, 
contribuiu para manter significativa a parcela 
da renda comprometida com a alimentação.   

 
Cesta Básica (CB) e Salário Mínimo Líquido ¹ (SML) em Uberlândia – MG 

Janeiro de 2006 a Dezembro 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 % 

jan/06 161,58 3,78 277,05 - 3,78 - 58,32 
fev/06 152,13 -5,85 277,05 - -2,29 - 54,91 
mar/06 153,97 1,21 277,05 - -1,11 - 55,57 
abr/06 156,53 1,66 323,23 16,67 0,54 16,67 48,43 
mai/06 154,81 -1,10 323,23 - -0,57 16,67 47,89 
jun/06 151,32 -2,25 323,23 - -2,81 16,67 46,81 
jul/06 148,25 -2,03 323,23 - -4,78 16,67 45,87 

ago/06 145,18 -2,07 323,23 - -6,75 16,67 44,92 
set/06 142,49 -1,85 323,23 - -8,48 16,67 44,08 
out/06 148,73 4,38 323,23 - -4,47 16,67 46,01 
nov/06 148,23 -0,34 323,23 - -4,79 16,67 45,86 
dez/06 154,03 3,91 323,23 - -1,07 16,67 47,65 

      Fonte: CEPES/ IEUFU 
NOTA: 1 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. 
 

 

Conforme demonstra a figura seguinte, neste 
mês de dezembro, verifica-se que o aumento 
no valor da cesta básica, em Uberlândia, 
implicou em um conseqüente aumento do 
número de horas trabalhadas para aquisição 
desta Cesta, frente ao número de horas 
trabalhadas no mês anterior. Considerando a 
carga horária de 220 horas mensais, entre 
trabalho e descanso remunerado, o 
trabalhador, em dezembro de 2006, gastou 

96 horas e 48 minutos para adquirir os treze 
produtos componentes da Cesta Básica 
necessários à sua sobrevivência, quantidade 
de horas maior se comparada com o mês 
anterior, que foi de 93 horas e 10 minutos. 
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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 
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Mínim
variaç
mês a
R$ 1.
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16,73%
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Dezembro/ 2005 
14 horas 11 minutos
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SALÁRIO
ês de dezembro de 2006, 
o Necessário (SMN) a
ão positiva de 3,91% em r
nterior, passando de R$ 1.4
515,31. Com esta variaçã
lada nos últimos doze mes
. Dessa forma, o valor 

o Liquido (SML) de R$ 323,2

Salário Mínimo Necessário (
Janei

SMN Variaç
Mês/Ano (em R$) %

jan/06      1.589,53  22,4
fev/06      1.496,68  -5,8
mar/06      1.514,74  1,21
abr/06      1.539,96  1,66
mai/06      1.522,98  -1,1
jun/06      1.488,65  -2,2
jul/06      1.458,43  -2,0

ago/06      1.428,24  -2,0
set/06      1.401,81  -1,8
out/06      1.463,16  4,38
nov/06      1.458,23  -0,3
dez/06      1.515,31  3,91

  Fonte: CEPES/ IEUFU 
Novembro/ 2006 
93 horas 10 minutos
 
FONTE: CEPES/IEUFU 

 MÍNIMO NECES
o Salário 
presentou 
elação ao 
58,23 para 
o, a taxa 
es atingiu 

do Salário 
3 passou a 

corresponder a
valor do Salário
tendo sido reaj
continua mante
do valor nece
famílias uberla
oficial. 

SMN) e Salário Mínimo Líquido (S
ro de 2006 a Dezembro de 200
ão SML  Variação Variação ac

 (em R$) % SMN 
5 277,05 - 22,45 
4 277,05 - 15,30 
 277,05 - 16,69 
 323,23 16,67 18,63 

0 323,23 - 17,32 
5 323,23 - 14,68 
3 323,23 - 12,35 
7 323,23 - 10,02 
5 323,23 - 7,99 
 323,23 - 12,72 

4 323,23 - 12,34 
 323,23 - 16,73 
Dezembro/ 2006 
6 horas 48 minuto
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SÁRIO 
 um percentual de 21,33% do 
 Mínimo Necessário e, mesmo 
ustado em 16,67% neste ano, 
ndo uma significativa distância 
ssário à sobrevivência das 

ndenses em relação ao valor 

ML) em Uberlândia-MG 
6 
umulada em % SML/ SMN

SML % 
- 17,43 
- 18,51 
- 18,29 

16,67 20,99 
16,67 21,22 
16,67 21,71 
16,67 22,16 
16,67 22,63 
16,67 23,06 
16,67 22,09 
16,67 22,17 
16,67 21,33 



 
 

 

CESTA DE CONSUMO FAMILIAR 
 
O valor da cesta, em dezembro de 2006, foi de 
R$ 522,02, registrando um aumento em relação 
ao mês anterior (0,81%) que foi R$ 517,84.  
Composta por 45 produtos, distribuídos entre 
itens de produtos alimentares (produtos in natura, 
produtos de elaboração primária, e produtos 
industrializados), limpeza domestica, 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.  

No que se refere ao item alimentação, apurou-se 
que, neste mês, o custo foi de R$ 449,23, o que 
significa que as famílias comprometeram 
aproximadamente 86,03% do valor da cesta com 
a compra de produtos de alimentação, restando 
13,97% para os demais itens: limpeza doméstica, 
higiene pessoal e outros.  
Quando são comparados os valores do Salário 
Mínimo Oficial (R$ 350,00) e da Cesta de 
Consumo Familiar (R$ 522,02), percebe-se que 
parcela significativa da renda das famílias é 
usada para a aquisição da Cesta de Consumo 
Familiar, pois a relação SMO/CCF é de 67,05%. 
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Claudécio Lourenço, Diógenes Rodrigues de Oliveira, Edivaldo Borges de Souza, Gilson Vital de Oliveira 
Souza,Gláucio de Castro, Mário José Ferreira, Walter Martins Silva. Analista de Sistemas: Bruno Vitorino, Fabrício 
Pinho Palmezoni. Estagiárias: Flávia Franco Pacheco, Sandra Fernandes Sousa. 
Correspondências para: CEPES / IEUFU - Av. João Naves de Ávila, 2.121 - Bloco 1J - Campus 
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Endereço eletrônico: E-mail cepes@ufu.br     
Sitio: http://www.ie.ufu.br/cepes/default.asp 
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