
 

ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR DE UBERLÂNDIA-MG 
Publicação do Centro de Estudos Pesquisas e Projetos Econômico-sociais 

Março / 2012 

Variações em
Participação 
relativa em

mar/12 mar/12
Últimos 12 

meses
No ano de 

2012

Alimentação e bebidas 0,14% 30,49% 0,0419 26,91% 6,13% 0,95%
Habitação -0,11% 19,84% -0,0213 13,68% 5,74% 1,71%
Artigos de residência -0,04% 7,21% -0,0027 1,73% -0,88% 0,29%
Vestuário -0,38% 5,85% -0,0221 14,19% -0,86% -0,08%
Transportes -0,30% 16,90% -0,0499 32,06% 5,59% 4,59%
Saúde e cuidados pessoais -0,02% 8,99% -0,0018 1,13% 4,88% -0,07%
Despesas pessoais -0,16% 6,17% -0,0098 6,31% 3,88% 2,38%
Educação 0,16% 2,62% 0,0042 2,68% 6,62% 4,93%
Comunicação 0,11% 1,91% 0,0020 1,31% 1,45% 1,55%

TOTAIS -0,06% 100% 100% 4,73% 1,79%

Ponderação 
IPC/CEPES

Composição 
em pontos 
percentuais

Fonte: Boletim IPC/CEPES, março de 2012. CEPES/IEUFU Uberlândia-MG.

PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS NA COMPOSIÇÃO DO INDICE DO MÊS
IPC/CEPES - março de 2012.

Variações Acumuladas

GRUPOS

 
 

O Índice de Preços do Centro de Estudos 
Pesquisas e Projetos Econômico-sociais 
(IPC/CEPES), do mês de março de 2012, 
sofreu uma variação de -0,06%, ficando 0,41 
ponto percentual (p.p.) inferiores aos 0,35% 
apurados em fevereiro. Com essa taxa, o 
indice acumulado nos últimos doze meses 
ficou em 4,73% e nos três primeiros meses 
de 2012 1,79%. 
No cálculo do índice do mês, foram 
comparados 30.495 preços, coletados no 
período de 05 a 30 de março (referência), 
com os preços vigentes no período de 30 de 
janeiro a 24 de fevereiro (base). Os 456 
produtos e serviços diferentes, que fazem 
parte da pesquisa, foram coletados em 537 
informantes: 78 semanais e 459 mensais. 

O IPC/CEPES fechou o mês de março com 
índice quase nulo (-0,06%). O recuo registrado 

no mês foi puxado pela redução nos preços em 
seis dos nove Grupos de despesa: Vestuário  
(-0,38%); Transportes (-0,30%); Despesas 
pessoais (-0,16%); Habitação (-0,11%); Artigos 
de residência (-0,04%); e Saúde e cuidados 
pessoais (-0,02%). 

Destes, o Grupo Transportes, com redução de  
-0,30% e contribuição de -0,0499 ponto 
percentual, foi responsável por 32,06% do 
índice de março. Refletindo as variações de 
preços de seu Item Combustíveis, com variação 
de -2,33%, mais especificamente, o reajuste 
médio de -2,44% no produto Gasolina foi 
fundamental para esta redução.  

Os demais grupos, com exceção de Artigos de 
Residência (de -0,55% para -0,04%); 
Alimentação e Bebidas (de 0,03% para 0,14%) 
apresentaram taxas inferiores às de fevereiro. 

Centro de Estudos, Pesquisas e  
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Por outro lado, ficaram mais baratos ou subiram 
com menos intensidade os índices dos 
Transportes (de -0,21% para -0,30%); 
Educação (de 0,35% para 0,16%); Saúde e 
Cuidados Pessoais (de 0,35% para -0,02%); 
Vestuário (de 0,19% para -0,38%); Despesas 
Pessoais (de 0,53% para -0,16%); 
Comunicação (de 1,19% para 0,11%) e 
Habitação (de 1,57% para -0,11%). 

Entre os Itens pesquisados, em Uberlândia, as 
variações médias mais expressivas foram 
observadas em Tubérculos, raízes e legumes 
(2,96%); Frutas (2,34%); Consertos e 
manutenção (1,94%) e Enlatados e conservas 
(1,92%). Participando, estes quatro Itens, com 
10,44% do resultado do mês. 

Apesar do IPC/CEPES anualizado ter 
desacelerado 0,24 pontos percentuais no mês 
de março de 2012 (4,73%), em relação ao 
finalizado em dezembro de 2011 (4,97%), os 

índices deste início de ano foram sensibilizados 
por pressões sazonais de alimentos in natura e 
por reajustes de tarifas, especialmente de 
transportes públicos e da alta dos custos 
associados à educação, entre outros fatores.  

Vale ressaltar que a evolução recente dos 
preços, expressa, ainda, pelo patamar elevado 
dos núcleos de inflação em todos os critérios 
utilizados, refletiu, no primeiro trimestre deste 
ano, o aumento dos preços dos serviços, que 
apresentam maior persistência inflacionária. 
Nesse ambiente, a trajetória da inflação nos 
próximos meses estará condicionada, entre 
outros fatores, pelos impactos do esgotamento 
das pressões sazonais mencionadas e pelo 
reajuste de importantes serviços como Energia 
elétrica, IPTU e remédios, ou seja o mês de 
abril deve reaquecer a inflação deste início de 
ano. 

 
 
 

 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2010 0,88 1,23 0,30 0,35 0,24 -0,26 0,08 0,03 0,67 0,53 0,83 0,46

2011 1,16 0,47 0,32 1,07 0,13 -0,13 0,10 0,40 0,24 0,28 0,22 0,61

2012 1,43 0,35 -0,06
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           Fonte: Boletim IPC/CEPES, fevereiro de 2012. 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

março-12 fevereiro-12 março-11

Grupo 1 - Alimentação e bebidas 0,137 0,030 0,315 0,951 6,127
Subgrupo 1.1 - Alimentação no domicílio -0,026 -0,014 0,445 0,912 5,284
Item 1.1.1 - Cereais, leguminosas e oleaginosas 0,412 2,608 -0,267 6,571 9,839
Item 1.1.2 - Farinhas, féculas e massas -0,038 0,338 -0,061 1,649 5,041
Item 1.1.3 - Tubérculos, raízes e legumes 2,964 1,575 2,319 7,996 -13,539
Item 1.1.4 - Açúcares e derivados -0,797 -1,465 -0,246 -3,821 0,002
Item 1.1.5 - Hortaliças e verduras 0,620 1,782 0,468 11,881 2,597
Item 1.1.6 - Frutas 2,342 0,780 -1,397 4,218 -5,287
Item 1.1.7 - Carnes -1,395 -0,869 -0,631 -3,384 5,700
Item 1.1.8 - Pescado -0,618 1,333 1,766 2,498 4,943
Item 1.1.9 - Carnes, peixes industrializados 0,791 -2,522 -0,991 0,232 9,922
Item 1.1.10 - Aves e ovos -1,800 -0,804 0,802 -2,085 1,503
Item 1.1.11 - Leite e derivados 0,314 -0,190 2,287 0,159 7,374
Item 1.1.12 - Panificados 0,312 -0,120 0,477 0,276 5,115
Item 1.1.13 - Óleos e gorduras 0,037 0,534 0,887 0,917 4,479
Item 1.1.14 - Bebidas e infusões 0,279 0,115 1,154 4,327 14,119
Item 1.1.15 - Enlatados e conservas 1,922 1,115 -0,915 3,922 7,393
Item 1.1.16 - Sal e condimentos -0,308 0,186 0,372 0,782 4,764
Item 1.1.17 - Alimentos prontos 0,995 -1,602 -0,645 1,735 2,716
Subgrupo 1.2 - Alimentação fora do domicílio 1,031 0,275 -0,398 1,154 10,810
Item 1.2.1 - Alimentação fora do domicílio 1,031 0,275 -0,398 1,154 10,810

em 2012 Últimos 12 meses

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

Fonte: Boletim IPC/CEPES, março de 2012. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.

Mês / Ano
Variações Simples Variações Acumuladas

março de 2012

 
 

O Grupo Alimentação e bebidas, no mês de 
março de 2012, sofreu uma variação de  
0,137%, inferiores 0,107 p.p. da taxa de 0,03% 
registrada no mês de fevereiro. Com este 
resultado, o acumulado nos últimos doze meses 
ficou em 6,127% e no primeiro trimestre do ano 
em 0,951%. 
Em Uberlândia o Grupo Alimentos e bebidas teve 
uma participação relativa de 26,91% no índice do 
mês de março, sendo que o aumento de preços 
registrados, foram especialmente verificados nos 
produtos: Mamão (22,41%); Manga (15,27%); 
Mexirica-tangerina (12,01%); Melancia (8,67%); 
Cebola (7,92%); Couve-flor (6,19%); Carne de 
porco salgada e defumada (5,68%); Batata-doce 
(5,57%); Sardinha em lata (5,25%); Pimenta do 
reino (5,24%); Cenoura (5,16%) e Aguardente 
(4,81%) que exemplificam a dinâmica de 
remarcação ocorrida no período, onde, dos 
dezessete Itens do Grupo, doze apresentaram 
aumento e foram responsáveis por 0,042 p.p. da 
variação geral do IPC/CEPES. 
O Gráfico a seguir demonstra claramente esta 
redução de preços em relação ao último mês de 
2011, demonstra também que a evolução do 
IPC/CEPES traduziu, em especial, a aceleração 

de 3,50% para 6,62% (taxas do primeiro e 
segundo semestre de 2011) registrada na 
variação dos preços agrícolas 
 

 
Fonte: Boletim IPC/CEPES, março de 2012. CEPES/IEUFU 
Uberlândia-MG. 

Os itens: Banana-maçã (-7,99%); Côco-da-baía  
(-6,35%); Filé mignon (-5,47%); Água mineral  
(-5,12%); Peixe-piramutaba (-4,48%); Bife rolé  
(-4,34%) e Alho (-3,93%) foram os principais 
responsáveis para que os preços do Grupo 
Alimentação e bebidas não disparassem no mês 
de março/12. 
O subgrupo Alimentação fora do domicílio 
mantém, no acumulado anualizado (10,810%), 
índices acima da inflação do Grupo (6,127 p.p.) e 
bem acima do IPC/CEPES dos últimos doze 
meses (4,73 p.p.).  
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Grupo Habitação 

Mês atual Mês anterior Mês ano anterior

março-12 fevereiro-12 março-11

Grupo 2 - Habitação -0,107 1,570 0,701 1,715 5,745
Subgrupo 2.1 - Encargos e manutenção -0,199 3,327 0,033 3,360 6,987
Item 2.1.1 - Aluguel e taxas -0,268 4,019 -0,016 3,902 7,615
Item 2.1.2 - Reparos 0,112 -0,261 0,100 0,466 0,808
Item 2.1.3 - Artigos de limpeza 0,092 0,555 0,304 1,196 5,539
Subgrupo 2.2 - Combustíveis domésticos e energia elétrica -0,005 -0,378 1,442 -0,115 4,326
Item 2.2.1 - Combustíveis (domésticos) -0,018 -1,260 4,803 -0,390 1,906
Item 2.2.2 - Energia elétrica residencial 0,000 0,000 0,000 0,000 5,326

março de 2012

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

em 2012 Últimos 12 meses
Mês / Ano

Variações Simples Variações Acumuladas

Fonte: Boletim IPC/CEPES, março de 2012. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.  
 

O Grupo 2 – Habitação, acompanha as 
variações dos preços de alugueis, reparos 
domésticos, artigos de limpeza,  gás 
combustível e energia elétrica residenciais. 
Neste movimento de março 2012, o grupo 
Habitação apresentou uma variação média 
de preços negativa na razão de -0,107%, 
uma diminuição de -1,677 ponto percentual 
em relação a marca de 1,570% verificada no 
movimento anterior.  
Dada sua ponderação de 19,84%, (a 
segunda maior do IPC/CEPES) o Grupo 
marcou uma contribuição de -0,0213 ponto 
percentual, correspondente a uma 
participação de 13,68%, a quarta em 
importância na composição do IPC/CEPES. 
 

 
Fonte: Boletim IPC/CEPES, março de 2012. CEPES/IEUFU 
Uberlândia-MG. 
 
Subgrupos e itens: 
No subgrupo 2.1 de encargos e manutenção 
que praticamente definiu a variação do 
Grupo, o destaque ficou com o reajuste no 
item 2.1.1 de aluguéis e taxas, que variou em 
média -0,268%, uma acomodação depois do 
reajuste de 4,019% apurado no movimento 

anterior. Os itens de reparos e de artigos de 
limpeza apresentaram variações positivas 
com 0,112% e 0,092%, respectivamente, mas 
suas ponderações (0,55% e 1,30%) são 
muito baixas em relação  aos 8,48% dos 
alugueis e taxas, que assim acabam 
definindo a tendência do subgrupo. Já no 
subgrupo 2.2 de combustíveis domésticos e 
energia elétrica, uma pequena flutuação no 
preço do gás de bujão (-0,018%) puxou a 
variação do subgrupo para negativos -
0,005%, uma quase estabilidade.  
Com estes resultados, a variação acumulada 
do Grupo nos três primeiros meses do ano 
caiu para 1,71%, a quarta maior, e nos 
últimos doze meses está em 5:745%, sendo 
a terceira maior. 
 
Aumentos: 
desinfetante 2,47%
lustra móveis 2,38%
material de pintura 1,61%
desodorante ambiental 1,38%
vassoura 1,17%
inseticida 1,14%

Diminuições: 

carvão vegetal -2,55%
limpador com amoníaco -2,53%
sabão em barra -1,63%
ferramentas -1,21%
esponja de limpeza -1,08%  
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Grupo Artigos de Residência 

Mês atual Mês anterior Mês ano anterior

março-12 fevereiro-12 março-11

Grupo 3 - Artigos de Residência -0,037 -0,547 0,353 0,293 -0,877
Subgrupo 3.1 - Móveis e utensílios -0,053 0,048 0,414 0,432 2,544
Item 3.1.1 - Mobiliário -0,465 -0,017 0,475 -0,059 2,041
Item 3.1.2 - Utensilios e enfeites 0,920 -0,257 0,590 0,966 4,113
Item 3.1.3 - Cama, mesa e banho 0,507 1,084 -0,338 2,405 2,243
Subgrupo 3.2 - Aparelhos eletroeletrônicos -0,208 -1,011 0,408 0,001 -3,555
Item 3.2.1 - Eletrodomésticos e equipamentos 1,008 -1,862 0,738 0,650 -0,375
Item 3.2.2 - TV, som e informática -1,652 0,000 0,016 -0,794 -7,282
Subgrupo 3.3 - Consertos e manutenção 1,942 0,168 -0,694 2,421 3,935
Item 3.3.1 - Consertos e manutenção 1,942 0,168 -0,694 2,421 3,935

março de 2012

Mês / Ano
Variações Simples Variações Acumuladas

em 2012 Últimos 12 meses

Fonte: Boletim IPC/CEPES, março de 2012. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.

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

 
 

O Grupo 3 - Artigos de Residência acompanha a 
evolução dos preços de mobiliário, utensílios 
domésticos, material de cama mesa e banho,  
além de aparelhos eletro eletrônicos de uso 
doméstico e serviços de manutenção diversos. 
Neste movimento de março 2012, a exemplo do 
anterior, o Grupo marcou uma variação negativa,  
-0,037%.   
Com sua ponderação de 7,21% (5ª entre os nove 
grupos do IPC/CEPES), o Grupo contribuiu ao 
índice geral com -0,0027 ponto percentual, uma 
participação de 1,73%, a sétima em relevância 
entre os nove grupos do IPC/CEPES. 
 

 
Fonte: Boletim IPC/CEPES, março de 2012. CEPES/IEUFU 
Uberlândia-MG. 
 
Subgrupos e itens: 
O subgrupo 3.1 de móveis e utensílios, 
apresentou situação semelhante à do subgrupo 
2.1 de encargos e manutenção no Grupo 2.. Aqui 
o item 3.1.1 de mobiliário, variou negativamente 
com -0,465% enquanto os itens 3.1.2 de 
utensílios e enfeites e 3.1.3 de cama mesa e 
banho apresentaram variações positivas mais 
expressivas com 0,920% e 0,507%, 
respectivamente. Novamente a ponderação mais 

alta do item mobiliário (1,84%), contra 0,61% e 
0,29%, definiu a tendência negativa do subgrupo. 
O subgrupo 3.2 de aparelhos eletroeletrônicos 
também apresentou baixa de -0,208%. Os seus 
itens apresentaram tendências postas onde o de 
eletrodomésticos e equipamentos recuperou parte 
da redução do mês anterior com alta de 1,008% e 
o de TV, som e informática recuou -1,652%. O 
subgrupo de consertos e manutenção amenizou a 
baixa do Grupo variando positivos 1,942%  
Com este resultado, a variação acumulada do 
grupo para os três primeiros meses de 2012 está 
em 0,293% a sétima entre os nove grupos.  
Já a variação acumulada em doze meses ficou 
em -0,877%, continuando a ser a mais baixa 
entre os nove grupos.  
 
Aumentos: 
conserto de geladeira e freezer 4,51%
forno de microondas 3,72%
artigos de plástico 3,50%
vela para iluminação 3,15%
liquidificador 2,95%
utensílios de copa e cozinha de metal 2,93%
fogão 2,04%
utensílios de louça p/ copa e cozinha 1,85%

Diminuições 
dvd player -7,20%
aspirador de pó -3,91%
fósforos -2,52%
colchão -2,16%
chupeta e bico -1,71%  
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Grupo Vestuário 

Mês atual Mês anterior Mês ano anterior

março-12 fevereiro-12 março-11

Grupo 4 - Vestuário -0,378 0,191 0,674 -0,083 -0,859
Subgrupo 4.1 - Roupas -0,216 -0,024 1,254 -0,005 -0,012
Item 4.1.1 - Roupa masculina 0,987 0,313 2,527 1,502 0,896
Item 4.1.2 - Roupa feminina -1,987 -0,426 0,714 -2,149 -2,388
Item 4.1.3 - Roupa infantil 0,861 0,134 0,385 1,247 2,369
Subgrupo 4.2 - Outros artigos de vestuário -0,617 0,510 -0,183 -0,200 -2,118
Item 4.2.1 - Calçados e acessórios -0,482 0,335 0,176 -0,128 -2,199
Item 4.2.2 - Jóias e bijuterias -1,812 1,867 -2,930 -0,726 -3,673
Item 4.2.3 - Tecidos e armarinho -0,060 0,022 0,774 -0,060 0,047
Fonte: Boletim IPC/CEPES, março de 2012. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.

março de 2012

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 2012 Últimos 12 meses

 
 

O grupo 4 – Vestuário que acompanha a 
movimentação dos preços de roupas, 
calçados, assim como de acessórios 
diversos, tecidos, armarinhos, jóias e 
bijuterias, marcou uma variação média de -
0,378%, a mais forte entre as seis negativas 
ocorridas neste movimento de março 2012. 
Com uma ponderação de 5,85%, (sétima 
entre os nove grupos), sua contribuição ao 
índice geral foi de -0,0221 ponto percentual, 
que levou a uma participação de 14,19%, a 
terceira em relevância no movimento.   
 

 
Fonte: Boletim IPC/CEPES, março de 2012. CEPES/IEUFU 
Uberlândia-MG. 
 

Subgrupos e itens: Os destaques nos 
subgrupos ficaram com o item 4.1.2 de 
roupas femininas que teve marca próxima a 
dois pontos percentuais negativos (-1,987%) 
no subgrupo 4.1 de roupas, e do item 4.2.2 
de jóias e bijouterias  que marcou -1,812% no 
subgrupo 4.2 de outros artigos de vestuário. 
Esta variação praticamente reverte a alta 

verificado em fevereiro quando o item variou 
positivamente com 1,867%. 
A variação acumulada do Grupo 4 para os 
primeiros três meses do ano de 2012 está 
negativa em -0,083%, a penúltima entre os 
nove grupos. No caso da variação acumulada 
para doze meses, a variação negativa é 
ainda maior com -0,859% e permanece na 
oitava e penúltima posição entre os nove 
grupos do IPC/CEPES .  
 
Aumentos: 
cueca 10,34%
uniforme 4,71%
vestido infantil 4,30%
bolsa e carteira masculina 2,29%
aluguel de roupa masculina 2,02%
conjunto de short e camiseta infantil 1,65%
camiseta masculina 1,54%
tenis 1,40%
sandália / chinelo infantil 1,08%

Diminuições 
lingerie infantil -7,03%
roupa de banho feminina -5,85%
sapato masculino -5,12%
blusa -4,89%
bijuteria -4,86%
calça comprida feminina -3,75%
paletó e blazer -3,71%
sandália / chinelo feminino -3,65%  
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Grupo Transportes 

Mês atual Mês anterior Mês ano anterior

março-12 fevereiro-12 março-11

Grupo 5 - Transportes -0,295 -0,215 -0,041 4,587 5,593
Subgrupo 5.1 - Transportes -0,295 -0,215 -0,041 4,587 5,593
Item 5.1.1 - Transporte público -0,055 0,040 -0,003 7,829 8,056
Item 5.1.2 - Veículo próprio 0,281 -1,670 -0,673 0,395 0,945
Item 5.1.3 - Combustíveis (veículos) -2,333 0,818 0,755 -4,243 0,058

março de 2012

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

Variações Acumuladas

em 2012 Últimos 12 meses
Mês / Ano

Variações Simples

Fonte: Boletim IPC/CEPES, março de 2012. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.  
 

O grupo 5 – Transportes, acompanha a 
movimentação de preços das tarifas de 
transportes coletivos urbano e interurbano, 
taxi e passagens aéreas. Acompanha 
também as várias despesas com manutenção 
de veículos, incluindo seguro voluntário e 
estacionamento, além de, logicamente, preço 
de combustíveis. Assim como os grupos 8-
Educação e 9–Comunicação, Transportes é 
composto por apenas 1 subgrupo. 
 

 
Fonte: Boletim IPC/CEPES, março de 2012. CEPES/IEUFU 
Uberlândia-MG. 
 
A tendência de baixa com o recuo de -
0,215% apresentado no movimento anterior 
foi confirmada pelo movimento atual onde a 
variação média negativa foi um pouco maior, 
com a marca de -0,295%. A maior parte 
dessa variação ocorreu em função do item 
5.1.3 de combustíveis que marcou -2,333%, e 
mesmo com seu pequeno peso, (2,31% em 
16,90%) praticamente, definiu a variação do 
final do Grupo.  
Com sua ponderação de 16,90%, terceira 
maior na composição do IPC/CEPES, o 

Grupo Transportes contribuiu com -0,0499 
ponto percentual, com uma participação de 
32,06%, a de maior impacto no movimento. 
Com estes resultados o Grupo tem um índice 
acumulado anual de 4.587%, segunda maior 
de ente os nove grupos. O acumulado para 
12 meses marca agora 54,593% a quarta 
maior .  
 
Aumentos: 
pneu e câmara-de-ar 3,89%
automóvel usado 1,89%
automóvel novo 0,21%

Diminuições 
acessórios e peças de automóveis -4,44%
seguro voluntário de veículo -3,82%
avião -2,59%
gasolina -2,44%
transporte escolar -1,96%
álcool -1,71%
motocicleta -1,45%
som para veículo -1,26%
óleo -1,21%
lubrificação e lavagem -1,12%
ônibus interestadual -0,94%
ônibus intermunicipal -0,23%
conserto de automóveis -0,19%
óleo diesel -0,11%  
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Grupo Saúde e Cuidados Pessoais 

Mês atual Mês anterior Mês ano anterior

março-12 fevereiro-12 março-11

Grupo 6 - Saúde e Cuidados Pessoais -0,020 0,350 -0,009 -0,068 4,877
Subgrupo 6.1 - Produtos farmacêuticos e Ópticos -0,030 -0,077 -0,034 -1,609 5,245
Item 6.1.1 - Produtos farmacêuticos 0,015 0,000 -0,042 -1,526 5,517
Item 6.1.2 - Óculos e lentes -0,971 -1,685 0,137 -3,359 -0,515
Subgrupo 6.2 - Serviços de saúde -0,978 0,101 0,160 0,391 3,691
Item 6.2.1 - Serviços médicos e dentários -2,502 -0,294 0,455 0,765 10,429
Item 6.2.2 - Serviços laboratoriais e hospitalares -1,093 2,254 -0,001 1,091 0,895
Item 6.2.3 - Plano de saúde 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Subgrupo 6.3 - Cuidados pessoais 0,673 1,256 -0,083 2,264 4,964
Item 6.3.1 - Higiene pessoal 0,673 1,256 -0,083 2,264 4,964

março de 2012

Mês / Ano
Variações Simples Variações Acumuladas

em 2012 Últimos 12 meses

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

Fonte: Boletim IPC/CEPES, março de 2012. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.  
O Grupo 6 - Saúde e Cuidados Pessoais, que 
acompanha a variação de preços de 
medicamentos, produtos ópticos, serviços e 
planos de saúde, e ainda de produtos para 
higiene cuidados pessoal, apresentou, neste 
mês de março/2012 uma variação média 
negativa de -0,020%.  
Dada sua ponderação de 8,99% (4ª. Maior do 
IPC/CEPES), o Grupo contribuiu com 0,0018 
ponto percentual ao resultado final do 
IPC/CEPES, com uma participação relativa 
de 1,13%, a nona e menor em importância na 
apuração do movimento.  
 

 
Fonte: Boletim IPC/CEPES, março de 2012. CEPES/IEUFU 
Uberlândia-MG. 
 
Subgrupos e itens 
As variações opostas dos subgrupos 6.2 dos 
serviços de saude (-0,978%) e 6.3 dos 
cuidados pessoais (0,673%), combinadas 
com seus pesos (1,85% e 2,63%, 
respectivamente), se anularam. Sendo assim, 
a variação do Grupo acabou sendo definida 

pelo subgrupo 6.1 dos produtos 
farmaceuticos e ópticos que marcou -0,030%. 
A variação acumulada do Grupo para os três 
primeiros meses de 2012 está em -0,068% e 
é a oitava entre os nove grupos IPC/CEPES. 
Já a variação acumulada em doze meses 
marca agora 4,877% e é a quinta maior.  
 
Aumentos: 
artigo de maquiagem 2,42%
médico 2,26%
 produto para unhas 2,20%
creme para pele e bronzeador 2,19%
papel higiênico 1,92%
eletrodiagnóstico 1,72%
produto para limpeza de pele 1,29%
creme e fio dental 0,88%
produtos para cabelo 0,55%
absorvente higiênico 0,12%

Diminuições: 
exame de laboratório -5,38%
aparelho dentário -5,32%
dentista -3,65%
talco -1,76%
lente de grau -1,66%
lâmina de barbear -1,06%
armação de óculos -0,40%
óculos sem grau -0,28%
sabonete -0,04%
desodorante -0,03%  
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Grupo Despesas Pessoais 

Mês atual Mês anterior Mês ano anterior

março-12 fevereiro-12 março-11

Grupo 7 - Despesas Pessoais -0,159 0,526 0,307 2,375 3,884
Subgrupo 7.1 - Serviços pessoais 0,103 1,558 0,775 6,110 8,925
Item 7.1.1 - Serviços pessoais 0,103 1,558 0,775 6,110 8,925
Subgrupo 7.2 - Recreação, fumo e filmes -0,308 -0,057 0,043 0,294 1,102
Item 7.2.1 - Recreação -0,583 -0,132 -0,152 0,538 1,971
Item 7.2.2 - Fumo 0,000 0,000 0,332 0,000 0,134
Item 7.2.3 - Fotografia e filmagem 0,000 0,267 -0,369 0,170 0,110

março de 2012

Mês / Ano
Variações Simples Variações Acumuladas

em 2012

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, março de 2012. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.  
O Grupo 7 – Despesas Persoais, que 
engloba serviços como: cabeleireira, 
manicure, barbearia, itens de lazer, 
instrumentos musicais, fotografia e também 
fumo, fechou o movimento do mês de março 
de 2012 com uma variação média negativa 
em -0,159%.  
Dada sua ponderação de 6,17% (a sexta 
maior do IPC/CEPES), Despesas Pessoais 
contribuiu ao movimento geral com -0,0098 
ponto percentual o que resultou em uma  
participação relativa de 6,31%, a quinta em 
impacto na apuração do resultado geral. 
 

 
Fonte: Boletim IPC/CEPES, março de 2012. CEPES/IEUFU 
Uberlândia-MG. 
 
Subgrupos e itens 
A variação final do grupo foi ditada pelo 
subgrupo  7.2 de recreação fumo e filmes que 
variou negativamente com -0,308% e com 
seu peso de 3,94% (63,89% do total do 

Grupo), levou -0,20 ponto percentual à 
composição do índice final contra 0,04 ponto 
percentual do subgrupo 7.1 de serviços 
pessoais.  
Com esse resultado, a variação acumulada 
do grupo para os três primeiros meses de 
2012 está em 2,375% e é a terceira maior 
entre os nove grupos. Já a variação 
acumulada em doze meses marca 3,884% e 
é a sexta maior 
 
Aumentos: 
alimento para animais (exceto cães) 3,40%
empregado doméstico 1,20%
alimento para cães 1,00%
 material esportivo 0,85%
material de caça e pesca 0,46%
serviço bancário 0,01%

Diminuições: 
barbeiro -4,55%
brinquedos -2,90%
fita cassete virgem/cd-r -2,21%
bicicleta -2,03%
cabeleireiro -0,58%
hotel -0,57%
instrumento musical -0,47%  
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Grupo Educação 

Mês atual Mês anterior Mês ano anterior

março-12 fevereiro-12 março-11

Grupo 8 - Educação 0,160 0,352 0,378 4,930 6,623
Subgrupo 8.1 - Educação 0,160 0,352 0,378 4,930 6,623
Item 8.1.1 - Cursos -0,003 0,708 -0,024 6,558 8,137
Item 8.1.2 - Leitura 0,062 0,000 1,166 0,668 5,135
Item 8.1.3 - Papelaria 1,456 -1,660 2,077 -0,327 -1,964
Fonte: Boletim IPC/CEPES, março de 2012. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.

Mês / Ano
em 2012 Últimos 12 meses

Variações Simples Variações Acumuladas

março de 2012

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

 
 

O Grupo Educação, no mês de março de 2012, 
sofreu uma variação de 0,160%, inferior em 0,196 
p.p. da taxa de 0,356% registrada no mês de 
fevereiro. Com este resultado, o acumulado nos 
últimos doze meses ficaram em 6,623% e neste 
ano em 4,930%. 
Em Uberlândia a taxa de 0,160% verificado no 
Grupo Educação representou 2,68% do 
IPC/CEPES do mês de março.  
Esta variação foi conseqüência da elevação 
média dos preços dos produtos: Caderno espiral 
1 matéria (23,26%); Caderno 96 fls  (22,13%); 
Isto é Dinheiro (15,50%); Apontador de plástico 
(15,38%); Caderno brochurão 96 fls. Capa dura 
liso  (12,24%); Caderno brochurão 80 fls 
(12,00%); Cola tenaz 110 gr (11,43%); 
Instalações elétricas (ltc) creder autor. (6,71%) e 
Caderno caligrafia kids Capa. Dura (5,77%). 
 

 
Fonte: Boletim IPC/CEPES, março de 2012. CEPES/IEUFU 
Uberlândia-MG. 

 
A variação de 1,456% do item Papalaria 
representaram 92,87% do índice deste Grupo 
neste mês.  
O item Literatura apresentou aumento de preços, 
uma vez que as variações médias registradas nas 
compras de Assinatura de jornal (7,59%) e 
Revista não técnica (1,38%) o levaram a 0,605%. 
Comparando a variação ocorrida em março de 
2012 em relação à de março de 2011, 
percebemos uma variação positiva de 0,218 p.p., 
reforçando a percepção ótica dada pelo Gráfico 
anterior, que demonstra não só a instabilidade 
dos preços deste Grupo no mês de janeiro, como 
também que esta evolução é negativamente 
inclinada. 
Ao longo dos últimos 13 meses, representados 
graficamente, o Grupo Educação apresentou 
variações negativas de preços em três situações: 
jul/11 (-1,37%); set/11 (-0,99%) e mai/11  
(-0,12%), nos demais meses as variações foram 
positivas, sendo os destaques os meses de 
jan/12 (4,40%); ago/11 (2,70%); jan/11 (2,35%); 
dez/11 (0,61%) e nov/11 (0,54%), representando 
uma variação percentual acumulada de 6,58% 
nos últimos doze meses. 
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Grupo Comunicação 

Mês atual Mês anterior Mês ano anterior

março-12 fevereiro-12 março-11

Grupo 9 - Comunicação 0,107 1,194 0,074 1,549 1,453
Subgrupo 9.1 - Comunicação 0,107 1,194 0,074 1,549 1,453
Item 9.1.1 - Comunicação 0,107 1,194 0,074 1,549 1,453
Fonte: Boletim IPC/CEPES, março de 2012. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.

março de 2012

em 2012 Últimos 12 meses

Variações Simples Variações Acumuladas

Mês / Ano

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

 
 
O Grupo Comunicação apresentou, neste mês de 
março de 2012, variação de 0,107% ocorrendo, 
assim, uma redução de -1,087 p.p. em relação à 
variação de fevereiro que foi de 1,194%. 
Comparando a variação ocorrida em março de 
2012 em relação à de março de 2011, a do 
presente ano foi superior em 0,033 p.p., pois no 
último ano praticamente não houve variação nos 
preços do Grupo Comunicação.  
Nos últimos doze meses o Grupo Comunicação 
apresentou uma variação acumulada de 1,453%, 
demonstrando a estabilidade destes preços ao 
longo de 2011. 
 

 
Fonte: Boletim IPC/CEPES, março de 2012. CEPES/IEUFU 
Uberlândia-MG. 
 
O gráfico a anterior nos mostra a comparação da 
curva do IPC/CEPES, ao longo dos último 13 

meses, em comparação com a curva do Grupo 
Comunicação. E como se pode observar, ao 
longo do período, o índice IPC/CEPES foi 
superior ao índice do grupo, com exceção dos 
meses de mai/11 (0,13% contra 0,21%),  jun/11 (-
0,13% contra -0,10%) e fev/12 (1,194% contra 
0,35%). 
Como pode ser visualizado graficamente, ao 
longo dos últimos 13 meses, o grupo 
Comunicação apresentou variações negativas de 
preços em sete situações: set/11 (-0,28%); jun/11 
(-0,10%); ago/11 (-0,04%); dez/10 (-0,02%); 
out/11 (-0,02%); fev/11 (-0,01%); abr/11 (-0,01%) 
e jul/11 (-0,01%). Em outros dois meses, jan/11 e 
nov/11, não houve variações de preços. Nos 
demais três meses as variações foram positivas: 
mar/11 (0,07%); dez/11 (0,17%); mai/11 (0,21%), 
Neste mês, dos itens que compõem o grupo 
Comunicação, três apresentaram variações de 
preços positiva: Telefone fixo (1,33%); Telefone 
público (0,96%); Aparelho telefônico (0,12%), 
contudo continua a disputa nos preços de Tv a 
cabo que apresentou variação quase nula de  
-0,08% no terceiro mês do ano. 
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Cesta Básica 

Mês atual Mês anterior Mês ano 
anterior

março-12 fevereiro-12 março-11
Arroz 3,0 Kg 5,65R$          5,71R$          5,58R$          -1,00% 1,32% 1,17%
Feijão 4,5 Kg 20,27R$        20,10R$        14,45R$        0,86% 21,92% 40,29%
Far. de Trigo 1,5 Kg 2,68R$          2,75R$          2,59R$          -2,47% -2,19% 3,33%
Batata 6,0 Kg 11,24R$        11,48R$        13,02R$        -2,07% 7,89% -13,62%
Tomate 9,0 Kg 35,39R$        35,29R$        37,22R$        0,27% 24,44% -4,93%
Açúcar 3,0 Kg 5,13R$          5,29R$          5,76R$          -3,09% -7,66% -11,00%
Banana 7,5 Dz 27,36R$        29,55R$        25,05R$        -7,41% 0,01% 9,19%
Carne 6,0 Kg 73,30R$        74,10R$        70,44R$        -1,08% -2,04% 4,05%
Leite 7,5 Lt 15,29R$        15,26R$        14,13R$        0,20% -1,81% 8,17%
Pão 6,0 Kg 39,42R$        39,21R$        36,29R$        0,53% 0,41% 8,61%
Óleo 1,0 Lt 2,93R$          2,92R$          2,88R$          0,46% 1,31% 1,74%
Margarina 0,75 Kg 5,34R$          5,30R$          4,61R$          0,74% 1,81% 15,69%
Café 0,6 Kg 9,08R$          9,13R$          7,02R$          -0,59% 10,97% 29,41%

253,07R$     256,08R$     239,06R$     -1,18% 4,39% 5,86%
Fonte: Boletim IPC/CEPES, março de 2012. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.

Produtos Quantidade

Valor da Cesta Básica

Cesta Básica em Uberlândia
Comparativo das Variações Simples Mensais e Acumuladas nos Últimos 12 Meses e no Ano

março - 2012
Variações Simples

Acumulada 
no ano

Acumulado 
últimos 12 

meses
Simples

Variações Acumuladas

 
 
Neste mês de março o preço total da Cesta 
Básica sofreu uma variação de -1,18%, 
ficando 2,52 p.p. inferiores aos 1,34% 
apurados em fevereiro. Com essa taxa o 
acumulado nos últimos doze meses ficaram 
em 5,86%.  
Como pode ser percebido no Quadro acima, 
o valor da Cesta Básica passou de R$ 256,08 
para R$ 253,07 neste mês e, dentre os treze 
produtos de gêneros alimentícios que a 

compõem, sete registraram deflação: Banana 
(-7,41%); Açúcar (-3,09%); Farinha de Trigo  
(-2,47%); Batata (-2,07%); Carne (-1,08%); 
Arroz (-1,00%) e Café (-0,59%). 
Os produtos responsáveis pelas variações 
positivas foram: Feijão (0,86%); Margarina 
(0,74%); Pão (0,53%); Óleo (0,46%); Tomate 
(0,27%) e Leite (0,20%). 
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a

Valor Variação Variação C.B. S.M.L
abr/11 239,61R$    0,23% 0,00% 9,24% 0,00% 47,79%
mai/11 237,63R$    -0,83% 0,00% 7,94% 0,00% 47,39%
jun/11 231,67R$    -2,51% 0,00% 9,85% 0,00% 46,20%
jul/11 227,19R$    -1,93% 0,00% 11,13% 0,00% 45,31%
ago/11 227,29R$    0,04% 0,00% 11,21% 0,00% 45,33%
set/11 229,23R$    0,85% 0,00% 9,96% 0,00% 45,72%
out/11 228,46R$    -0,33% 0,00% 3,14% 0,00% 45,57%
nov/11 233,33R$    2,13% 0,00% 3,09% 0,00% 46,54%
dez/11 242,45R$    3,91% 0,00% 6,32% 0,00% 48,36%
jan/12 252,70R$    4,23% 14,13% 6,72% 14,13% 44,16%
fev/12 256,08R$    1,34% 0,00% 7,24% 14,13% 44,75%
mar/12 253,07R$    -1,18% 0,00% 5,86% 14,13% 44,22%

501,40R$     

501,40R$     
501,40R$     
501,40R$     

Mês/Ano

Cesta Básica (CB) e Salário Mínimo Líquido (SML) em Uberlândia – MG
abril - 2011

501,40R$     

Cesta Básica  Salário Mínimo Líquido

Valor

março - 2012

Fonte: Boletim IPC/CEPES, março de 2012. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.

C.B./S.M.L.
Variação acumulada nos 

últimos 12 meses

572,24R$     
572,24R$     

501,40R$     
501,40R$     

501,40R$     
501,40R$     

572,24R$     

 
 

A presidente Dilma Rousseff assinou, em 
dezembro de 2011, o decreto que determinou 
o Salário Mínimo para 2012, assim em 1º de 
janeiro ele passou a valer R$ 622,00, com um 
reajuste nominal de 14,13%.  
Esta é a primeira vez que é aplicado o cálculo 
para ganho real (acima da inflação) para o 
salário mínimo. O método para reajuste foi 
aprovado no início de 2011, por meio de 
medida provisória, que leva em consideração 
a inflação de dois anos anteriores com o 
crescimento da economia de um ano atrás 
(considerando a data da assinatura do 
decreto). 

Quando se considera a relação da Cesta 
Básica com o Salário Mínimo, verifica-se que, 
no mês de março, mesmo com o reajuste 
nominal de 14,13% ocorrida em janeiro, o 
trabalhador local que recebeu um salário 
mínimo líquido de R$ 572,24, passou a 
utilizar 44,22% desse para adquirir os 
produtos da Cesta Básica, comprometendo 
parte significativa da renda com a 
alimentação. 
Nos últimos doze meses a Cesta Básica 
acumula uma inflação de 5,86%, conforme 
Gráfico abaixo.  
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Horas Trabalhadas 
 

a

Horas
abr/11 96 h 9,24% 0,23%
mai/11 95 h 7,94% -0,83%
jun/11 93 h 9,85% -2,51%
jul/11 91 h 11,13% -1,93%
ago/11 91 h 11,21% 0,04%
set/11 92 h 9,96% 0,85%
out/11 92 h 3,14% -0,33%
nov/11 94 h 3,09% 2,13%
dez/11 97 h 6,32% 3,91%
jan/12 89 h 6,72% 4,23%
fev/12 90 h 7,24% 1,34%
mar/12 89 h 5,86% -1,18%

Minutos
44 m

março - 2012

Fonte: Boletim IPC/CEPES, março de 2012. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.

Tempo de Trabalho
Variações

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

obtenção do Salário Mínimo 
(220 horas mensais) 

55 m

51 m
22 m
34 m
31 m

abril - 2011

30 m
44 m
44 m
44 m
13 m
12 m

Mês/Ano Acum. últimos 
12 meses

Simples

 
O trabalhador uberlandense que recebe 
salário mínimo precisou cumprir, em março, 
uma jornada inferior do que a necessária em 
fevereiro para a compra dos mesmos 
produtos alimentícios: 89 horas e 31 minutos, 
contra 90 horas e 34 minutos. 
Quando a comparação é feita com abril de 
2011, a jornada atual é inferior, pois naquele 
mês correspondia a 96 horas e 44 minutos, 
conforme demonstra o quadro acima. 

A redução da variação do número de horas 
trabalhadas acumuladas nos últimos doze 
meses (próximo a 7h) melhou a situação do 
trabalhador, que receba apenas um S.M.L., 
em Uberlândia, contudo este continua a 
utilizar um grande percentual de horas para 
adquirir os produtos da Cesta Básica 
(44,22%).  

 

 
 



 

 15 

 

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 periodi-
camente, 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 (S.M.N.) 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 março de 2012, o S.M.N. 
apresentou variação negativa de -1,18% em 
relação ao mês anterior, passando de  
R$ 2. 519,23 para R$ 2.489,61 Com esta 
variação, a taxa acumulada nos últimos doze 
meses reduziu para 5,86%. Dessa forma, o 
valor do Salário Mínimo Líquido de  
R$ 572,24 passou a corresponder a um 
percentual de 22,99% do valor do S.M.N. e, 
mesmo tendo sido reajustado em 14,13%, em 
janeiro/2012, continua mantendo uma 
significativa distância do valor necessário à 
sobrevivência das famílias uberlandenses em 
relação ao valor oficial. 

 
 
 

a

Valor Variação Variação C.B. S.M.L
abr/11 2.357,23R$      0,23% 0,00% 9,24% 0,00% 21,27%
mai/11 2.337,69R$      -0,83% 0,00% 7,94% 0,00% 21,45%
jun/11 2.279,09R$      -2,51% 0,00% 9,85% 0,00% 22,00%
jul/11 2.235,01R$      -1,93% 0,00% 11,13% 0,00% 22,43%
ago/11 2.236,01R$      0,04% 0,00% 11,21% 0,00% 22,42%
set/11 2.255,09R$      0,85% 0,00% 9,96% 0,00% 22,23%
out/11 2.247,56R$      -0,33% 0,00% 3,14% 0,00% 22,31%
nov/11 2.295,42R$      2,13% 0,00% 3,09% 0,00% 21,84%
dez/11 2.385,19R$      3,91% 0,00% 6,32% 0,00% 21,02%
jan/12 2.485,97R$      4,23% 14,13% 6,72% 14,13% 23,02%
fev/12 2.519,23R$      1,34% 0,00% 7,24% 14,13% 22,71%
mar/12 2.489,61R$      -1,18% 0,00% 5,86% 14,13% 22,99%

Mês/Ano
Salário Mínimo 

Necessário
 Salário Mínimo 

Líquido

Valor

572,24R$          

S.M.N./S.M.L.

572,24R$          

Salário Mínimo Necessário (SMN) e Salário Mínimo Líquido (SML) em Uberlândia-MG
abril - 2011 março - 2012

Fonte: Boletim IPC/CEPES, março de 2012. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG.

501,40R$          
501,40R$          
501,40R$          

Variação acumulada nos 
últimos 12 meses

501,40R$          

572,24R$          

501,40R$          
501,40R$          
501,40R$          
501,40R$          
501,40R$          
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Cesta de Consumo Familiar 
 
O valor da cesta, em março de 2012, foi de 
R$ 824,18, registrando um decréscimo de  
-0,36% em relação ao mês anterior, que foi 
de R$ 827,13 
Composta por 45 produtos, distribuídos entre 
itens de produtos alimentares (produtos in 
natura, produtos de elaboração primária, e 
produtos industrializados), limpeza domés-
tica, 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$ 727,77 o que significa que as famílias 
comprometeram aproximadamente 88,30% 
do valor da cesta com a compra de produtos 
de alimentação, restando 11,70% para os 
demais itens: limpeza doméstica, higiene 
pessoal e outros.  
Quando são comparados os valores do 
Salário Mínimo Oficial (R$ 622,00) e da Cesta 
de Consumo Familiar (R$ 824,18), 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 75,47%. 

% Acumulada
(abr/11=100%) % Acumulada

abr/11 760,91 -1,15 0,00 545,00 0,00 6,86 71,62 -0,05
mai/11 782,12 2,79 2,79 545,00 0,00 6,86 69,68 -0,08
jun/11 776,84 -0,68 2,09 545,00 0,00 6,86 70,16 -0,07
jul/11 770,99 -0,75 1,32 545,00 0,00 6,86 70,69 -0,06
ago/11 780,78 1,27 2,61 545,00 0,00 6,86 69,80 -0,07
set/11 781,78 0,13 2,74 545,00 0,00 6,86 69,71 -0,08
out/11 791,24 1,21 3,99 545,00 0,00 6,86 68,88 -0,09
nov/11 801,03 1,24 5,27 545,00 0,00 6,86 68,04 -0,10
dez/11 813,74 1,59 6,94 545,00 0,00 6,86 66,97 -0,11
jan/12 825,15 1,40 8,44 622,00 14,13 14,13 75,38 0,00
fev/12 827,13 0,24 8,70 622,00 0,00 14,13 75,20 0,00
mar/12 824,18 -0,36 8,32 622,00 0,00 14,13 75,47 0,00

SMO / CCF

Variação
SMO/CCF 

(em %)
Mês/Ano C.C.F. 

(em R$)

Variação
S.M.O 

(em R$)

Cesta Consumo Familiar (C.C.F) Salário Mínimo Oficial (S.M.O)
Evolução % 

relação 
SMO/CCF 

(jan/12=100%)

Fonte: Boletim IPC/CEPES, março de 2012. CEPES/IEUFU: Uberlândia-MG.

Cesta Consumo Familiar e Salário Mínimo Oficial para o Município de Uberlândia - MG, 
variações mensais, variação acumulada e participação relativa SMO / CCF. 

abril de 2011 a março de 2012 - (Valores em Reais)

 
 

IPC/CEPES – EQUIPE DE ELABORAÇÃO: 
 
Economistas: André Luiz Teles Rodrigues (Coordenador), Carlos José Diniz (Gerente), José Wagner Vieira 
(Gerente), Álvaro Fonseca e Silva Jr., Durval Perin. Apoio Técnico: Carlos Manoel Nogueira, Claudécio Lourenço, 
Diógenes Rodrigues de Oliveira, Edivaldo Borges de Souza, Gilson Vital de Oliveira Souza,Gláucio de Castro, João 
Batista da Silva, Mariana Elisa Gonçalves, Mário José Ferreira, Walter Martins Silva. Analista de Sistemas: 
Matheus Scharf. 
 
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: E-mail cepes@ufu.br 
Sitio: http://www.ie.ufu.br/cepes/default.asp 
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