
 

ÍNDICE   DE   PREÇOS   AO   CONSUMIDOR   DE   UBERLÂNDIA-MG 
Publicação do Centro de  Pesquisas  Econômico-Sociais 

AGOSTO / 2007 

Alimentação e bebidas 1,46 30,49% 0,4457 78,03%
Habitação 0,12 19,84% 0,0235 4,12%
Artigos de residência 0,18 7,21% 0,0131 2,30%

Vestuário -0,22 5,85% -0,0129 2,25%
Transportes -0,19 16,90% -0,0325 5,68%
Saúde e cuidados pessoais 0,21 8,99% 0,0187 3,27%
Despesas pessoais 0,05 6,17% 0,0033 0,58%
Educação 0,58 2,62% 0,0152 2,66%

Comunicação 0,33 1,91% 0,0064 1,12%

TOTAIS 100% 0,48% 100%

Participação 
relativa

PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS NA COMPOSIÇÃO DO INDICE DO MÊS
IPC/CEPES - agosto de 2007.

Fonte: Boletim IPC/CEPES, agosto de 2007. CEPES/IEUFU Uberlândia-MG.

GRUPOS
Variações 
no Mês

Ponderação 
IPC/CEPES

Composição em 
pontos percentuais

 
O Índice de Preços ao Consumidor de Uberlândia 
(IPC/CEPES) do mês de agosto sofreu uma 
variação de 0,48%, ficando 0,13 ponto 
percentual (p.p.) superior aos 0,35% apurados em 
julho. Com essa taxa, o acumulado nos oito 
primeiros meses de 2007 foi de 3,16% e o 
acumulado nos últimos doze meses (setembro/06 
– agosto /07), de 4,05%. 

Para o cálculo do índice do mês foram 
comparados os 30.608 preços coletados no 
período de 06 a 31 de agosto (referência) com os 
preços vigentes no período de 02 a 27 de julho 
(base). Os 456 produtos e serviços diferentes, 
que fazem parte da pesquisa, foram coletados em 
585 informantes: 100 semanais e 485 mensais. 

O grupo Alimentação e Bebidas, que atingiu 
1,46% em agosto, foi responsável por 0,44 ponto 
percentual do IPC/CEPES, o que significa ter 
respondido por 78% do índice do mês. Em julho, 
a variação do grupo foi de 1,24%. 

O item leite e derivados, com alta de 5,51%, 
continuou se mantendo na liderança das 
contribuições e deteve 0,18 ponto percentual do 
índice, mesmo tendo apresentado resultado bem 
acima no mês de julho (9,30%). 

A elevação dos preços dos alimentos está 
acontecendo por conta de uma conjuntura de 

fatores negativos de abrangência internacional: 
quebra na produção de trigo na Argentina e no 
Canadá, redução nas exportações de leite e 
laticínios na Oceania, além do período de seca 
que reduz a qualidade das pastagens nas regiões 
produtoras do Brasil. E ainda o aumento no 
consumo de alimentos na China, que contribui 
para sustentar o recente ciclo de alta das 
commodities em geral. 

Em Uberlândia, as conseqüências foram os 
aumentos de 27,88% no item leite e derivados, 
13,57% nos óleos e gorduras, 16,39% nas aves e 
ovos e de 10,29% nas carnes neste ano. 

Lembrando que, no caso dos alimentos, os 
aumentos ocorrem em efeito cascata. Quando a 
carne bovina sobe, puxa também os preços 
avícolas, que são proteínas de substituição das 
carnes (neste ano, os ovos subiram 21,36% e o 
frango inteiro 6,58%). 

Devido à inflação dos alimentos, o Salário Mínimo 
Necessário apresentou variação positiva de 
1,36% em relação ao mês anterior, passando 
para R$1.569,60. Com esta variação, a taxa 
acumulada nos últimos doze meses atingiu 9,90% 
(o valor do Salário Mínimo Líquido de R$ 350,93 
correspondendo a 22,36% do valor do Salário 
Mínimo Necessário). 

Centro de Estudos, Pesquisas e  
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       Fonte: Boletim IPC/CEPES, agosto 2007. CEPES/IEUFU: Uberlândia-MG. 

 

Comparativo de 2005, 2006 e 2007 
 

 
    Fonte: Boletim IPC/CEPES, agosto 2007. CEPES/IEUFU: Uberlândia-MG. 
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Comentários por Grupo, Subgrupo e Item 
 

Grupo Alimentação e Bebidas 

Mês atual Mês anterior
Mês ano 
anterior

agosto-07 julho-07 agosto-06

Grupo 1 - Alimentação e bebidas 1,462 1,243 0,271 4,064 6,409
Subgrupo 1.1 - Alimentação no domicílio 1,644 1,374 0,297 3,705 6,245
Item 1.1.1 - Cereais, leguminosas e oleaginosas 3,467 -0,850 -0,799 -4,831 3,706
Item 1.1.2 - Farinhas, féculas e massas 0,056 0,199 0,660 1,936 1,336
Item 1.1.3 - Tubérculos, raízes e legumes -3,686 -5,764 -8,719 -5,491 -13,632
Item 1.1.4 - Açúcares e derivados -0,892 -2,089 -1,092 -10,587 -16,614
Item 1.1.5 - Hortaliças e verduras -4,319 -6,154 -0,894 -10,262 -7,410
Item 1.1.6 - Frutas 2,144 -7,159 4,694 -13,869 -18,463
Item 1.1.7 - Carnes 4,105 3,280 2,790 2,157 10,291
Item 1.1.8 - Pescado -0,672 -1,081 -1,280 1,895 3,146
Item 1.1.9 - Carnes, peixes industrializados 1,466 2,169 4,229 8,042 7,411
Item 1.1.10 - Aves e ovos 1,718 -0,155 0,441 4,743 16,398
Item 1.1.11 - Leite e derivados 5,509 9,295 -0,003 27,083 27,876
Item 1.1.12 - Panificados -1,106 1,007 -0,205 2,937 1,093
Item 1.1.13 - Óleos e gorduras 2,069 0,871 -0,432 3,057 13,572
Item 1.1.14 - Bebidas e infusões -0,032 0,559 -0,156 4,022 4,484
Item 1.1.15 - Enlatados e conservas 0,056 0,199 -0,076 0,230 0,500
Item 1.1.16 - Sal e condimentos -0,546 0,564 -0,268 2,406 0,799
Item 1.1.17 - Alimentos prontos -0,523 0,000 0,532 1,335 1,251
Subgrupo 1.2 - Alimentação fora do domicílio 0,468 0,526 0,131 5,987 7,235
Item 1.2.1 - Alimentação fora do domicílio 0,468 0,526 0,131 5,987 7,235

Grupos, Subgrupos e Itens - IPC/CEPES 
Comparativo das Variações Simples Mensais e Acumuladas nos Últimos 12 Meses e no Ano

Fonte: Boletim IPC/CEPES, agosto 2007. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.

Mês / Ano

Variações Simples Variações Acumuladas

agosto de 2007

em 2007
Últimos 12 

meses

 
 

O Grupo Alimentação do mês de agosto teve 
variação de 1,46%, superior em 0,22 pp da 
taxa de 1,24% registrada no mês de julho/07. 
Com este resultado, o acumulado no ano de 
2007 ficou em 4,06% e, nos últimos 12 
meses, situou-se em 6,41%. 
A variação de 1,46% representou 0,44 pp no 
índice do mês e 78% de participação relativa, 
ficando o Grupo com a maior contribuição em 
agosto.  
Os preços agrícolas, evidenciando a 
continuidade da comercialização da nova 
safra e também favorecidos pela apreciação 
da taxa de câmbio, registraram decréscimo, 
com destaque para os preços dos itens 
Açúcar e derivados (-0,89%), Tubérculos, 
raízes e legumes (-3,69%), Hortaliças e 
verduras (-4,32%) e pescado (-0,67%). 

Porém, o impacto destas deflações foi 
pequeno (0,22 pp) no Subgrupo Alimentação 
no domicílio. 
O item Leite e derivados, pelo terceiro mês 
consecutivo, destacou-se como o que 
apresentou maior variação positiva (5,51%). 
A redução da oferta do produto nas principais 
regiões produtoras, em decorrência da 
entressafra, fez os preços internos 
dispararem, tornando este item o maior 
contribuinte para o IPC/CEPES em agosto (a 
participação do item no mês foi de 19,74%). 
Com os 0,47% de agosto, o Subgrupo 
Alimentação fora do domicílio acumulou, nos 
últimos doze meses, 7,23% de inflação, 
ficando 0,83 pp acima do apurado para o 
Grupo e quase duas vezes o IPC/CEPES do 
período (4,05%). 
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Grupo Habitação 

Mês atual Mês anterior
Mês ano 
anterior

agosto-07 julho-07 agosto-06

Grupo 2 - Habitação 0,118 -0,002 -0,010 5,959 6,711
Subgrupo 2.1 - Encargos e manutenção -0,077 0,440 -0,115 6,739 7,588
Item 2.1.1 - Aluguel e taxas 0,016 0,500 0,029 8,189 9,201
Item 2.1.2 - Reparos -0,664 0,497 -0,662 -0,725 2,758
Item 2.1.3 - Artigos de limpeza -0,414 0,050 -0,772 1,044 -0,066
Subgrupo 2.2 - Combustíveis domésticos e energia elétrica 0,336 -0,492 0,105 4,966 5,610
Item 2.2.1 - Combustíveis (domésticos) 1,119 -1,640 0,351 -1,610 0,404
Item 2.2.2 - Energia elétrica residencial 0,000 0,000 0,000 7,852 7,852

em 2007
Últimos 12 

meses

Mês / Ano

Variações Simples Variações Acumuladas

Fonte: Boletim IPC/CEPES, agosto 2007. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.

agosto de 2007

Grupos, Subgrupos e Itens - IPC/CEPES 
Comparativo das Variações Simples Mensais e Acumuladas nos Últimos 12 Meses e no Ano

 

No mês de agosto, o grupo Habitação 
registrou uma variação de 0,12%, o que 
evidenciou uma pequena elevação em seus 
preços médios se comparada à variação do 
mês passado (-0,002%).  

Contribuiu para esse resultado a variação do 
subgrupo Combustíveis domésticos e energia 
elétrica, que passou de -0,49%, no mês 
passado, para 0,34% neste mês. O item 
Combustíveis domésticos que, em julho, 
registrou uma variação negativa de -1,64%, 
no mês de agosto apresentou variação de 
1,12% devido à elevação de preços do 
botijão de gás, principalmente.  

O item Energia elétrica residencial não 
registrou variação de preços no mês de 
agosto. 

O subgrupo Encargos e manutenção, que, 
em julho, teve variação de 0,44%, passou por 
redução em seus preços, fechando o mês de 
agosto com variação de -0,08%. O item 
Aluguel e taxas apresentou desaceleração no 

aumento de preços, saindo de uma variação 
de 0,5%, em julho, para 0,02% em agosto.  

Os itens Reparos (-0,66%) e Artigos de 
limpeza (-0,41%) sofreram reduções em seus 
preços médios se comparados aos resultados 
do mês passado: 0,50% e 0,05%, 
respectivamente. Tiveram seus preços mais 
baratos os produtos: ferragens (-4,14%) e 
material de eletricidade (-0,04%), em 
Reparos; e esponja de limpeza (-3,68%), 
amaciante e alvejante (-1,98%), desodorante 
ambiental (-1,49%), desinfetante (-0,76%) e 
sabão em pó (-0,55%), em Artigos de 
limpeza. 

Com um resultado acumulado de 6,71%, nos 
últimos doze meses, e de 5,96%, em 2007, o 
grupo Habitação é o segundo que tem maior 
ponderação no cálculo do IPC/CEPES (em 
torno de 20%). No mês de agosto, teve uma 
participação relativa de 4,12% no cômputo 
geral do índice.  

. 
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Grupo Artigos de Residência 

Mês atual Mês anterior
Mês ano 
anterior

agosto-07 julho-07 agosto-06

Grupo 3 - Artigos de Residência 0,182 -0,948 -0,355 -0,428 -0,025
Subgrupo 3.1 - Móveis e utensílios 1,999 0,064 -0,678 3,315 2,816
Item 3.1.1 - Mobiliário 3,042 -0,012 -0,404 4,107 2,450
Item 3.1.2 - Utensilios e enfeites -0,191 1,998 -0,612 3,930 5,452
Item 3.1.3 - Cama, mesa e banho 0,008 -3,481 -2,533 -3,130 -0,867
Subgrupo 3.2 - Aparelhos eletroeletrônicos -1,415 -1,810 -0,156 -3,585 -3,043
Item 3.2.1 - Eletrodomésticos e equipamentos -0,373 -1,652 1,998 -3,563 -0,237
Item 3.2.2 - TV, som e informática -2,651 -1,998 -2,711 -3,694 -6,453
Subgrupo 3.3 - Consertos e manutenção 4,337 1,064 -0,172 7,433 12,826
Item 3.3.1 - Consertos e manutenção 4,337 1,064 -0,172 7,433 12,826
Fonte: Boletim IPC/CEPES, agosto 2007. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.

Grupos, Subgrupos e Itens - IPC/CEPES 
Comparativo das Variações Simples Mensais e Acumuladas nos Últimos 12 Meses e no Ano

agosto de 2007

Mês / Ano

Variações Simples Variações Acumuladas

em 2007
Últimos 12 

meses

 
 

O Grupo Artigos de Residência do mês de 
agosto teve variação de 0,18%, superior em 
1,13 pp da taxa de -0,95% registrada no mês 
de julho/07. Com esta variação, o grupo teve 
a sexta maior contribuição para o IPC/CEPES 
do mês (participação relativa de 2,30%) 
Contribuíram com o resultado os subgrupos 
Consertos e manutenção (4,337%) e Móveis 
e utensílios (1,999%). Apenas o subgrupo 
Aparelhos eletrônicos (-1,415%) é que 
apresentou queda nos preços dos itens que o 

compõem, como os de Eletrodomésticos e 
equipamentos (-0,373%) e Tv, som e 
informática (-2,651%). 
Dentre os itens que compõem o grupo Artigos 
de Residência, os que mais encareceram foram: 
Mobiliário (3,042%) e Consertos e manutenção 
(4,37%). 
Com este resultado, o acumulado no ano de 
2007 ficou em -0,43% e, nos últimos 12 
meses, situou-se em -0,025%. 
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Grupo Vestuário 

Mês atual Mês anterior
Mês ano 
anterior

agosto-07 julho-07 agosto-06

Grupo 4 - Vestuário -0,220 0,110 -0,179 -0,471 -0,764
Subgrupo 4.1 - Roupas -0,660 0,225 0,040 -0,644 -1,104
Item 4.1.1 - Roupa masculina -0,598 0,757 -0,493 -0,702 -1,249
Item 4.1.2 - Roupa feminina -0,093 0,011 0,841 0,674 0,892
Item 4.1.3 - Roupa infantil -1,594 -0,155 -0,463 -2,544 -3,904
Subgrupo 4.2 - Outros artigos de vestuário 0,432 -0,060 -0,503 -0,226 -0,275
Item 4.2.1 - Calçados e acessórios 0,536 -0,087 -0,676 -0,400 -0,493
Item 4.2.2 - Jóias e bijuterias 0,326 0,000 -0,020 0,576 0,655
Item 4.2.3 - Tecidos e armarinho -0,125 0,039 0,045 -0,076 -0,023

agosto de 2007

Grupos, Subgrupos e Itens - IPC/CEPES 
Comparativo das Variações Simples Mensais e Acumuladas nos Últimos 12 Meses e no Ano

Mês / Ano

Variações Simples Variações Acumuladas

em 2007
Últimos 12 

meses

Fonte: Boletim IPC/CEPES, agosto 2007. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.  

 

O Grupo Vestuário, em agosto teve variação de  
-0,22%, inferior em 0,33 pp da taxa de 0,11% 
registrada no mês de julho/07.  

Com este resultado, o grupo teve a sétima maior 
contribuição para o IPC/CEPES do mês 
(participação relativa de 2,25%), ficando o 
acumulado, no ano de 2007, em -0,47% e, nos 
últimos 12 meses, em -0,76%. 

O resultado de agosto foi influenciado pela 
redução nos preços dos itens: Roupa Infantil 
(-1,59%), Roupa masculina (-0,60%) Roupa 
feminina (-0,09%) e Tecidos e armarinho  
(-0,12%). Outros itens que fazem parte do 
Grupo Vestuário apresentaram discreta 
elevação de preços em relação ao mês 
anterior: Calçados e acessórios (0,54 %), e 
Jóias e bijuterias ( 0,33%). 
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Grupo Transportes 

Mês atual Mês anterior
Mês ano 
anterior

agosto-07 julho-07 agosto-06

Grupo 5 - Transportes -0,192 -0,245 0,039 1,092 -0,080
Subgrupo 5.1 - Transportes -0,192 -0,245 0,039 1,092 -0,080
Item 5.1.1 - Transporte público 0,004 0,008 0,001 1,476 1,482
Item 5.1.2 - Veículo próprio -0,762 -0,204 0,078 1,309 -0,654
Item 5.1.3 - Combustíveis (veículos) -0,245 -1,516 0,156 -1,264 -6,644

Variações Acumuladas

em 2007
Últimos 12 

meses

agosto de 2007

Grupos, Subgrupos e Itens - IPC/CEPES 
Comparativo das Variações Simples Mensais e Acumuladas nos Últimos 12 Meses e no Ano

Mês / Ano

Variações Simples

Fonte: Boletim IPC/CEPES, agosto 2007. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.  
 
 

O grupo Transportes (-0,19%), no mês de agosto, 
continuou apresentando redução em seus preços 
médios. 

 O item Veículo próprio destacou-se com a maior 
variação negativa (-0,76%), influenciada 
principalmente pela redução de preços dos 
serviços: conserto de automóveis (-3,87%), 
lubrificação e lavagem (-3,63%) e seguro 
voluntário de veículo (-3,33%).  

O item Combustíveis para veículos (-0,25%) 
registrou pequena elevação de preços, se 
comparado ao mês passado (-1,52%), mas 

manteve a variação negativa devido à diminuição 
dos preços do álcool (-2,68%), óleo diesel  
(-1,32%) e gasolina (-0,016%).  

O item Transporte público registrou pequena 
variação de preços no mês de agosto (0,004%). 

Terceiro grupo de maior ponderação no 
IPC/CEPES (16,90%), o grupo Transportes tem 
uma variação acumulada de -0,08% nos últimos 
doze meses e, em 2007, de 1,09%. Em agosto, 
registrou uma participação relativa de 5,68% no 
resultado final do índice.  

. 
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Grupo Saúde e Cuidados Pessoais 

Mês atual Mês anterior
Mês ano 
anterior

agosto-07 julho-07 agosto-06

Grupo 6 - Saúde e Cuidados Pessoais 0,208 0,421 0,104 2,299 3,257
Subgrupo 6.1 - Produtos farmacêuticos e Óticos 0,147 0,507 0,105 1,851 1,931
Item 6.1.1 - Produtos farmacêuticos -0,014 0,532 0,061 1,720 1,859
Item 6.1.2 - Óculos e lentes 3,506 0,000 1,036 4,550 3,367
Subgrupo 6.2 - Serviços de saúde 0,115 0,003 0,689 -0,452 3,936
Item 6.2.1 - Serviços médicos e dentários 0,285 0,008 1,946 0,073 -0,763
Item 6.2.2 - Serviços laboratoriais e hospitalares 0,159 0,002 0,059 1,286 1,027
Item 6.2.3 - Plano de saúde 0,000 0,000 0,000 -1,112 7,262
Subgrupo 6.3 - Cuidados pessoais 0,378 0,568 -0,309 5,040 5,002
Item 6.3.1 - Higiene pessoal 0,378 0,568 -0,309 5,040 5,002
Fonte: Boletim IPC/CEPES, agosto 2007. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.

Grupos, Subgrupos e Itens - IPC/CEPES 
Comparativo das Variações Simples Mensais e Acumuladas nos Últimos 12 Meses e no Ano

Mês / Ano

Variações Simples Variações Acumuladas

em 2007
Últimos 12 

meses

agosto de 2007

 

O Grupo Saúde e Cuidados Pessoais apresentou 
variação positiva de 0,21%, em agosto de 2007, 
resultante da alta nos preços de óculos, artigos 
ortopédicos, exames de eletrodiagnósticos e 
alguns itens de higiene pessoal. 

Enquanto o IPC/CEPES ficou em 0,48%, 
produtos como armações de óculos (10,98%), 
artigos ortopédicos (6,74%), óculos sem grau 
(6,19%) apresentaram variações positivas bem 
superiores. 

O subgrupo Cuidados Pessoais contribuiu com 
0,11 p.p. no resultado de 0,21%, devido a alta nos 
preços de produtos de higiene pessoal: sabonete 
(1,53%), absorvente higiênico (1,42%) produto 
para limpeza de pele (1,41%), entre outros, foram 
alguns dos produtos que apresentaram alta em 
seus preços médios. Apenas dois produtos 
tiveram queda em seus preços: papéis higiênicos 
(-0,09%) e as lâminas para barbear (-0,41%).  

O subgrupo Produtos farmacêuticos e Óticos 
apresentou variação positiva de 0,15%,  devido a 
alta nos preços de óculos e armações (8% em 

média). Vale destacar que lentes de grau ficaram 
mais baratas em 1,66%. 

O subgrupo Serviços de Saúde apresentou a 
menor variação (0,12%) em seus preços médios, 
em relação aos demais subgrupos. No entanto, 
os preços dos produtos ortopédicos, artigos com 
baixo peso na estrutura do IPC/CEPES, 
continuaram apresentando a maior alta de preços 
deste grupo: 6,74%, seguida pela variação de 
2,3% dos exames de eletrodiagnósticos. 

A variação do Grupo Saúde e Cuidados Pessoais, 
do IPC/CEPES, neste mês, foi inferior à verificada 
em julho de 2007 (0,42%). Neste sentido, este 
grupo acumula, em 2007, a variação de 2,299%, 
e, aproximadamente, 3,26% nos últimos doze 
meses. Dos subgrupos componentes, o destaque 
fica por conta da variação do subgrupo cuidados 
pessoais (produtos de higiene pessoal) que 
acumularam 5%, nos últimos doze meses. Os 
planos de saúde permanecem como os itens de 
serviços de saúde com maior alta de preço 
acumulada nos últimos doze meses, 7,2%.  
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Grupo Despesas Pessoais 

Mês atual Mês anterior
Mês ano 
anterior

agosto-07 julho-07 agosto-06

Grupo 7 - Despesas Pessoais 0,054 0,430 -0,396 4,490 6,479
Subgrupo 7.1 - Serviços pessoais 0,041 1,067 -0,746 4,589 3,720
Item 7.1.1 - Serviços pessoais 0,041 1,067 -0,746 4,589 3,720
Subgrupo 7.2 - Recreação, fumo e filmes 0,061 0,069 -0,198 4,423 8,016
Item 7.2.1 - Recreação 0,046 0,148 -0,419 1,416 1,300
Item 7.2.2 - Fumo 0,000 0,000 0,000 9,467 19,254
Item 7.2.3 - Fotografia e filmagem 0,751 -0,176 0,474 -6,182 -11,266

Grupos, Subgrupos e Itens - IPC/CEPES 
Comparativo das Variações Simples Mensais e Acumuladas nos Últimos 12 Meses e no Ano

Últimos 12 
meses

Fonte: Boletim IPC/CEPES, agosto 2007. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.

agosto de 2007

Mês / Ano

Variações Simples Variações Acumuladas

em 2007

 

O Grupo Despesas Pessoais, com a variação 
mensal em agosto de 0,05%, inferior à 
verificada no mês anterior (0,43%), acumula 
4,49% em 2007 e 6,5%, nos últimos doze 
meses. 

No item serviços pessoais, os preços pagos a 
conselhos de classe (1,06%), pelos serviços 
de depilação (1,02%) e serviços bancários 
(0,34%) foram os que apresentaram maiores 
variações.  

No item  fotografia e filmagem, os preços de 
filmes ficaram mais caros em 3,98%. 

No item recreação as maiores altas de preços 
foram de fita cassete (2,3%) e motel (2,09%). 
Os instrumentos musicais ficaram mais 
baratos em 2,94%, bem como os preços de 
bicicletas e de alimento para cães que 
caíram, em média, 0,7%. 

Os preços de cigarro não apresentaram 
variação em julho e permanecem como 
aqueles que mais cresceram, nos últimos 
doze meses, 19,25%, enquanto que os 
preços médios de fotografia e filmagem 
acumularam variação negativa de -11,26%, 
para o mesmo período. 
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Grupo Educação 

Mês atual Mês anterior
Mês ano 
anterior

agosto-07 julho-07 agosto-06

Grupo 8 - Educação 0,580 0,258 0,026 4,725 5,015
Subgrupo 8.1 - Educação 0,580 0,258 0,026 4,725 5,015
Item 8.1.1 - Cursos 0,409 0,406 0,007 5,949 5,337
Item 8.1.2 - Leitura -0,132 0,081 0,142 0,561 2,117
Item 8.1.3 - Papelaria 2,838 -0,535 -0,007 1,991 6,589

em 2007
Últimos 12 

meses

Variações Simples Variações Acumuladas

agosto de 2007

Mês / Ano

Grupos, Subgrupos e Itens - IPC/CEPES 
Comparativo das Variações Simples Mensais e Acumuladas nos Últimos 12 Meses e no Ano

Fonte: Boletim IPC/CEPES, agosto 2007. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.  

O Grupo Educação apresentou, neste mês de 
agosto de 2007, variação positiva de 0,580%, 
resultante dos acréscimos ocorridos nos 
preços médios de dois dos três itens que 
compõem o grupo, que foram: Papelaria 
(2,838%) e Cursos (0,409%). Por outro lado, 
o item Leitura apresentou uma diminuição em 
seus preços médios de -0,132%. 

Nos oito primeiros meses deste ano, o Grupo 
Educação apresentou uma variação 
acumulada de 4,725% e, nos últimos doze 
meses (setembro/06 a agosto/07), a variação 
acumulada foi de 5,015%. 

Dos oito produtos e/ou serviços que 
compõem o item Cursos, cinco apresentaram 
variações em seus preços e os outros três 
não apresentaram variações. Os cinco que 
registraram variações positivas foram: Cursos 
diversos (1,959%), Livro e Revista Técnica 
(1,650%), Curso Segundo Grau (0,576%), 
Livro Didático (0,221%) e Primeiro Grau 

(0,002%). Os três serviços que não 
apresentaram variações de preços neste mês 
foram: Curso pré-escolar, Curso terceiro Grau 
e Creche. 

Para o item Leitura, dois produtos/serviços 
apresentaram variações percentuais neste 
mês (agosto/2007), sendo que um 
apresentou variação positiva que foi Livro não 
Didático (0,130%) e o outro apresentou 
variação negativa que foi Revista não 
Técnica (-0,654%). Os demais produtos não 
sofreram variações em preços.  

Quanto ao terceiro item deste grupo, 
Papelaria, todos os seus três produtos e ou 
serviços apresentaram variações percentuais 
neste mês. Os que apresentaram variações 
positivas foram: Caderno Escolar (5,755%) e 
Artigo de Papelaria (0,028%). O terceiro 
produto/serviço deste item apresentou 
variação percentual negativa, que foi 
Fotocópia (-1,238%).   
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Grupo Comunicação 

Mês atual Mês anterior
Mês ano 
anterior

agosto-07 julho-07 agosto-06

Grupo 9 - Comunicação 0,333 -0,004 -0,544 0,320 0,751
Subgrupo 9.1 - Comunicação 0,333 -0,004 -0,544 0,320 0,751
Item 9.1.1 - Comunicação 0,333 -0,004 -0,544 0,320 0,751

Mês / Ano

Fonte: Boletim IPC/CEPES, agosto 2007. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.

agosto de 2007

em 2007
Últimos 12 

meses

Variações Simples Variações Acumuladas

Grupos, Subgrupos e Itens - IPC/CEPES 
Comparativo das Variações Simples Mensais e Acumuladas nos Últimos 12 Meses e no Ano

 

 

O Grupo Comunicação apresentou, no 
presente mês, variação positiva de 0,333%. 
Nos oitos meses deste ano esta é a terceira 
vez que temos variação positiva neste 
subgrupo. Tanto é que, nos oito primeiros 
meses deste ano, o Grupo Comunicação 
apresentou uma variação acumulada de 
0,32% e, nos últimos doze meses 
(setembro/06 a agosto/07), a variação 
acumula foi de 0,751%. 

Neste mês de agosto/07, dos seis 
produtos/serviços que compõem o grupo 

Comunicação apenas dois sofreram 
variações em seus preços, sendo uma 
variação percentual positiva e a outra 
variação negativa. 

O serviço que apresentou variação positiva 
foi Telefone Público (2,373%) e o produto que 
apresentou variação percentual negativa foi 
Aparelho Telefônico (-0,544%). Os demais 
produtos/serviços não sofreram nenhuma 
variação percentual neste mês. 

 

 
 

Produtos e Serviços com Maior Variação de Preços 
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Cesta  Básica 
 

Neste mês de agosto, o preço total da cesta 
básica apresentou uma variação positiva de 
1,36% em relação ao seu valor no mês 
anterior, conforme tabela abaixo. Diante 
desta variação, o valor da cesta básica 
passou de R$ 157,41 para R$ 159,55 e a 
variação acumulada nos últimos doze meses 
foi de 9,90%.  

Dentre os treze produtos de gêneros 
alimentícios que compõem a Cesta Básica, 
seis deles foram responsáveis pela variação 
positiva, com destaque para o leite, o feijão e 
a carne.  

Quando se considera a relação da cesta 
básica com o salário mínimo, verifica-se que, 
no mês de agosto, o trabalhador local que 
recebeu um salário mínimo líquido de  
R$ 350,93 (reajustado a partir de 1º de abril 
deste ano em 8,57%) passou a utilizar 
45,46% de seu salário para adquirir os 
produtos da Cesta Básica. Ou seja, mesmo 
com o reajuste real do salário mínimo, ainda 
se verifica a manutenção de um 
comprometimento significativo de parcela da 
renda com a alimentação. 

 

Cesta Básica (CB) e Salário Mínimo Líquido ¹ (SML) em Uberlândia – MG 
Setembro de 2006  a  Agosto de 2007 

Mês/Ano 
C.B.  

(em R$) 
Variação  

% 
S.M.L  
(em R$) 

Variação  
% 

Variação acumulada em 
% C.B./S.M.L.  

% 
C.B. S.M.L 

set/06 142,49 -1,85 323,23 - -1,85 - 44,08 

out/06 148,73 4,38 323,23 - 2,45 - 46,01 

nov/06 148,23 -0,34 323,23 - 2,10 - 45,86 

dez/06 154,03 3,91 323,23 - 6,10 - 47,65 

jan/07 155,27 0,81 323,23 - 6,95 - 48,04 

fev/07 158,90 2,34 323,23 - 9,45 - 49,16 

mar/07 164,56 3,56 323,23 - 13,35 - 50,91 

abr/07 162,18 -1,45 350,93 8,57 11,71 8,57 46,21 

mai/07 158,39 -2,34 350,93 - 9,10 8,57 45,13 

jun/07 155,53 -1,81 350,93 - 7,13 8,57 44,32 

jul/07 157,41 1,21 350,93 - 8,43 8,57 44,86 

ago/07 159,55 1,36 350,93 - 9,90 8,57 45,46 

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. 

 

 

Quando se compara o valor da Cesta Básica 
para a cidade de Uberlândia com o valor da 
Cesta em dezesseis capitais do País(*), 
verifica-se que, neste mês de agosto, o 
aumento de preços predominou em todas as 
localidades. Ou seja, neste mês, todas as 
cidades citadas registraram aumento no 
custo da Cesta Básica (ver tabela abaixo). Os 

aumentos mais significativos no custo da 
Cesta Básica ocorreram em Natal (9,62%), 
em Fortaleza (8,18%) e em Belo Horizonte 
(8,14%). Neste mês de agosto, a cidade de 
Uberlândia ocupou a 11ª posição no valor da 
cesta, apresentando um aumento nos preços 
que compõem a cesta de 1,36%. A cidade de 
Porto Alegre continua apresentando o maior 
valor da Cesta Básica (R$ 206,39), fazendo 
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com que o trabalhador com remuneração 
mínima liquida de R$ 350,93 destinasse 
58,81% desta para aquisição da Cesta 
Básica. Já o menor valor da cesta, em 
agosto, foi verificado em Fortaleza  
(R$ 141,53), significando um 
comprometimento de 40,33% da renda do 
trabalhador que recebe salário mínimo para 
adquirir a mesma cesta de produtos. É 
importante observar que, neste mês, os 
aumentos no custo da Cesta Básica 
implicaram em uma queda do poder de 
compra dos trabalhadores com rendimentos 
vinculados ao salário mínimo oficial. 

 

(*) O cálculo do valor da Cesta Básica para a 

cidade de Uberlândia é feito pelo CEPES/ IEUFU. 

Para as demais cidades relacionadas no quadro, é 

realizado pelo DIEESE – Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-

Econômicos 

 

Horas Trabalhadas 
 

Conforme demonstra a figura seguinte, neste 
mês de agosto, 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 agosto de 2007, gastou 92 
horas e 22 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 91 horas e 7 minutos. 

 
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 

 

 
FONTE: CEPES/IEUFU 

Agosto/ 2006 
91 horas 15 minutos 

 

Julho/ 2007 
 91 horas 7 minutos 

Agosto/ 2007 
 92 horas 22 minutos 
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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. 

No mês de agosto de 2007, o Salário Mínimo 
Necessário (SMN) apresentou variação 
positiva de 1,36% em relação ao mês 
anterior, passando de R$ 1.548,58 para 
R$1.569,60. Com esta variação, a taxa 
acumulada nos últimos doze meses atingiu 
9,90%. Dessa forma, o valor do Salário 
Mínimo Líquido (SML) de R$ 350,93 passou 
a corresponder a um percentual de 22,36% 
do valor do Salário Mínimo Necessário e, 
mesmo tendo sido reajustado em 8,57% em 
abril deste ano, continua mantendo uma 
significativa distância do valor necessário à 
sobrevivência das famílias uberlandenses em 
relação ao valor oficial. 

.

 
 

Salário Mínimo Necessário (SMN) e Salário Mínimo Líquido (SML) 
 em Uberlândia-MG  - setembro de 2006 a agosto de 2007 

Mês/Ano 
SMN  

(em R$) 
Variação 

% 
SML   

(em R$) 
Variação 

%  

Variação acumulada 
em % SML/ 

SMN % 
SMN SML 

set/06      1.401,81  -1,85 323,23 - -1,85 - 23,06 

out/06      1.463,16  4,38 323,23 - 2,45 - 22,09 

nov/06      1.458,23  -0,34 323,23 - 2,10 - 22,17 

dez/06      1.515,31  3,91 323,23 - 6,10 - 21,33 

jan/07      1.527,50  0,80 323,23 - 6,95 - 21,16 

fev/07      1.563,26  2,34 323,23 - 9,45 - 20,68 

mar/07      1.618,96  3,56 323,23 - 13,35 - 19,97 

abr/07      1.595,54  -1,45 350,93 8,57 11,71 8,57 21,99 

mai/07      1.558,24  -2,34 350,93 - 9,10 8,57 22,52 

jun/07      1.530,11  -1,81 350,93 - 7,13 8,57 22,93 

jul/07      1.548,58  1,21 350,93 - 8,43 8,57 22,66 

ago/07      1.569,60  1,36 350,93 - 9,90 8,57 22,36 

Fonte: CEPES/ IEUFU       
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Cesta de Consumo Familiar 
 

O valor da cesta, em agosto de 2007, foi de  
R$ 566,36, registrando um aumento de 1,89% em 
relação ao mês anterior, que foi de R$ 555,88.  

Composta por 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.  

No que se refere ao item alimentação, apurou-se 
que, neste mês, o custo foi de R$ 493,14, o que 
significa que as famílias comprometeram 
aproximadamente 87,07% do valor da cesta com 
a compra de produtos de alimentação, restando 
12,93% para os demais itens: limpeza doméstica, 
higiene pessoal e outros.  

Quando são comparados os valores do Salário 
Mínimo Oficial (R$ 380,00) e da Cesta de 
Consumo Familiar (R$ 566,36), 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 67,10%. 
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