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Enfoque Econômico é uma publicação do IPECE que tem por objetivo fornecer informações de forma 
imediata sobre políticas econômicas, estudos e pesquisas de interesse da população cearense. Por esse 
instrumento informativo o IPECE espera contribuir para a disseminação, de forma objetiva, do conhecimento 
sobre temas relevantes para o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará. 

 

 

 
 

1. Prévia do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA-15) 
Dados da prévia do IPCA-15 divulgados pelo IBGE registraram alta de 0,39% no Brasil e 0,09% na região 

metropolitana de Fortaleza (RMF). Em agosto, o IPCA do país havia registrado alta de 0,25% e a RMF de 

0,07%. Esses dados estão listados na Tabela 1 a seguir. 

Como observado, o resultado nacional além de apresentar uma tendência de alta no comparativo com a RMF 

segue também em recrudescimento na medida em que a prévia de setembro foi 0,14% superior ao valor do 

índice obtido no mês anterior. 

Dentre os oito grupos que fazem parte da composição do índice, destaca-se habitação, artigos de residência, 

transportes e comunicação com altas superiores ao índice geral no caso do resultado nacional com valores de, 

respectivamente, 0,72%, 0,43%, 0,45% e 0,56%. 

No caso da RMF, foi registrada deflação nos grupos de habitação e artigos de residência com valores de -0,21% 

e -0,23%, respectivamente, sendo estes resultados responsáveis pela baixa do índice quando comparado com o 

resultado do país como um todo. No caso do grupo de transportes, o valor registrado de 0,37% foi diretamente 

responsável pela alta do índice na RMF, não obstante ter sido menor do que a registrada no país como um todo 

(0,45%). 
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Tabela 1: Comparativo da prévia do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA-15) de Setembro com o 
Resultado do IPCA de Agosto – Brasil e RMF – 2013 e 2014 

Geral e grupo 
IPCA - Agosto de 2014 IPCA15 - Setembro de 2014 

Brasil RMF Brasil RMF 

Índice geral 0,25 0,07 0,39 0,09

1.Alimentação e bebidas -0,15 -0,34 0,28 0,02

2.Habitação 0,94 0,08 0,72 -0,21

3.Artigos de residência 0,47 -0,65 0,43 -0,23

4.Vestuário -0,15 0,03 0,17 0,15

5.Transportes 0,33 0,77 0,45 0,37

6.Saúde e cuidados pessoais 0,41 0,29 0,30 0,02

7.Despesas pessoais 0,09 0,13 0,31 0,31

8.Educação 0,43 0,72 0,20 0,09

9.Comunicação 0,10 0,16 0,56 0,49
Fonte: IBGE. Elaboração: IPECE. 
 
2. Acumulado do ano e Acumulado de 12 meses até setembro - 2013 e 2014 
No acumulado do ano, as taxas registradas com base na prévia de setembro apresentaram valores de 4,72% e 

3,95% no Brasil e na RMF, respectivamente. Ou seja, para o nacional o resultado já ultrapassou o teto da meta, 

mas a região metropolitana do Estado do Ceará segue ainda dentro do limite de 4,5%. No comparativo com o 

mesmo período de 2013, era a RMF que já tinha atingido praticamente o teto da meta com alta de 4,49%, 

enquanto o país registrava acumulado de 3,97%. 

Por sua vez, no acumulado dos últimos 12 meses Brasil e RMF tiveram registros de 6,62% e 6,32%, 

respectivamente. No comparativo com o mesmo período do ano anterior os registros foram de 5,93% e 7,33%, 

respectivamente. Isso mostra que o cenário para a RMF é de uma tendência de baixa tanto no comparativo 

nacional como na tendência comparada com o ano anterior na inflação medida pelo índice oficial. De fato, se a 

tendência com base no acumulado se concretizar a região metropolitana do Estado pode fechar o ano de 2014 

com inflação abaixo do limite superior da meta estabelecida de 4,5%. O Brasil, por sua vez, além de seguir com 

um índice acima da meta no acumulado de 12 meses pode fechar o ano acima até mesmo acima do limite 

superior da meta. 
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Tabela 2: Resultado da prévia do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA-15) – Brasil e RMF – 
Acumulado do ano e Acumulado de 12 meses até setembro - 2013 e 2014 

Índice Geral e Grupos  
Brasil RMF 

set/13 set/14 set/13 set/14 

Acumulado do Ano 3,97 4,72 4,49 3,95

Acumulado de 12 Meses 5,93 6,62 7,33 6,32

1.Alimentação e bebidas 6,24 5,57 6,40 4,28

2.Habitação 1,49 6,54 3,28 7,35

3.Artigos de residência 4,06 5,42 4,09 3,08

4.Vestuário 2,64 1,80 -0,08 -1,33

5.Transportes 0,98 2,06 2,65 1,83

6.Saúde e cuidados pessoais 5,81 5,70 5,69 4,63

7.Despesas pessoais 6,69 6,93 6,31 6,53

8.Educação 7,74 8,11 8,39 9,13

9.Comunicação 0,40 -1,34 -0,16 -3,55
Fonte: IBGE. Elaboração: IPECE. 
 
3. Considerações Finais 
Nesse enfoque foram apresentados os dados da prévia do IPCA-15 da região metropolitana de Fortaleza para o 

mês de setembro fazendo um comparativo com o índice nacional. Pode-se destacar que além de a RMF 

apresentar um índice bem inferior ao IPCA prévio nacional o comparativo com o registrado no mês anterior 

(agosto) tem registrado uma tendência de estabilidade no índice (agosto registrou 0,07% e a prévia de setembro 

0,09%). 

Ademais, tanto no acumulado do ano como no acumulado nos últimos 12 meses o IPCA da RMF com base 

nessa prévia registrou índices menores que o nacional bem como em relação ao do ano anterior, com valores 

inclusive abaixo do limite superior do teto da meta nacional. Assim, se a previsão se concretizar, o IPCA da 

RMF pode fechar 2014 abaixo do limite superior da meta e abaixo da média nacional. 

Por sua vez, a inflação nacional segue com uma tendência acima da meta. De acordo com as previsões de 

mercado registradas nos últimos relatórios Focus o ano de 2014 pode fechar o ano com IPCA de 6,28%, valor 

esse que não obstante seja inferior ao acumulado dos últimos 12 meses do ano, que é de 6,62%, está bem acima 

do limite da meta de 4,5% estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. 
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