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ECONOMIA EM FOCO 

Inflação aumenta em março 

Resultado de março surpreendeu o mercado. O aumento observado no terceiro mês do ano 
era esperado pelo Banco Central apenas para abril ou maio, e em menor intensidade. Ainda 
assim, o Banco afirma que a inflação segue dentro do intervalo de confiança definido na meta 
para 2019, e fatores pontuais influenciaram no resultado de março, ou seja não representa 
um processo inflacionário geral. Entretanto, o índice coloca em dúvida a redução da taxa de 
juros.  

 IPCA – março/2019 

 

 Em março o IPCA ficou em 0,75% 

o O maior valor para os meses de março desde 2015 

 No acumulado do ano a taxa foi de 1,51% 

o A maior desde 2016 nessa base de comparação 

 Nos últimos 12 meses a taxa acumula alta de 4,58% 

o A taxa segue dentro do intervalo de confiança da meta do governo (4,25%), 

porém apresenta o maior valor desde março de 2017.  

 

A maior influência no resultado do mês foi a variação no grupo Alimentos e bebidas, com 

crescimento de 1,37%, e Transportes que aumentou 1,44%. Juntos responderam por 80% do 

índice de março. Vale ressaltar que em fevereiro, as variações desses grupos havia sido 0,78% 

e -0,34%, respectivamente. 

Quanto ao grupo Alimentos e bebidas, a variação foi impactada pelo aumento no valor dos 

alimentos para consumo em domicílio, especialmente, tomate (31,84%), batata inglesa 

(21,11%), feijão carioca (12,93%) e frutas (4,26%). 
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ECONOMIA EM FOCO 

As contribuições do grupo Transportes vieram dos itens passagens aéreas (7,29%) e do ônibus 

urbano (0,90%). 

No índice regionalizado, Goiânia apresentou a menor variação no IPCA de março, 0,12%, 

resultado das quedas observadas nos preços do etanol (-4,37%) e da gasolina (-2,47%). No 

acumulado dos 12 meses, o IPCA em Goiânia ficou em 3,84%. 

 INPC – março/2019 

 

 Em março o INPC ficou em 0,77% 

o Também com o maior valor para os meses de março desde 2015 

 No acumulado do ano a taxa foi de 1,68% 

o A maior desde 2016 nessa base de comparação 

 Nos últimos 12 meses a taxa acumula alta de 4,67% 

o Nos 12 meses imediatamente anteriores a taxa estava em 3,94% 

 

Para esse índice, o grupo produtos alimentícios apresentou alta de 1,50%, resultado 0,56 

pontos percentuais acima do observado em fevereiro, e o grupo de produtos não alimentícios 

teve variação de 0,45% em março, sendo que em fevereiro foi registrado 0,37%. 

 

 
Nota metodológica: os índices de inflação IPCA e INPC são calculados e divulgados pelo IBGE. Para o IPCA a 
população-objetivo são famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, 
residentes nas área urbanas que abrangem as regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo 
Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal, e municípios de 
Goiânia e Campo Grande. 
Já o INPC tem como população-objetivo famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos, cuja pessoa de 
referência seja assalariada e residente nas áreas urbanas já citadas. 
O período de coleta para esses índices se estende do dia 01 ao dia 30 do mês de referência. 


