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Sobre o Termômetro da Inflação 

É uma publicação mensal da inflação obtida através do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para a Região 
Metropolitana de Fortaleza (RMF) e outras nove regiões 
metropolitanas do Brasil além de seis municípios. 
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Nesta Edição 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) da 
Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) desacelerou em 
fevereiro ficando em 0,73% e 0,13 ponto percentual abaixo de 
janeiro, quando havia sido de 0,86%. 

No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA da RMF até 
fevereiro de 2023 recuou encerrando em 5,86%, enquanto o 
nacional ficou em 5,60% e, portanto, ainda acima do teto da 
meta de inflação, que é de 4,75%. 

Nesse mês de fevereiro, os principais responsáveis pela 
aceleração dos preços na RMF foram os grupos de educação 
(5,66%) e saúde e cuidados pessoais (1,33%) com impactos de 
0,35 ponto percentual (p.p.) e 0,18 p.p., respectivamente. No 
caso da educação, a alta é resultado dos reajustes 
habitualmente praticados no início do ano letivo e com 
impacto em fevereiro; já saúde e cuidados pessoais destaque 
para as altas dos itens de serviços médicos e dentários 
(0,59%) e higiene pessoal (2,97%) tendo esse como destaque os 
perfumes, com alta de 6,41%. 

Por fim, o acumulado dos últimos 12 meses do INPC da RMF 
recuou levemente ficando em 6,07% até fevereiro. 
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O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) é 
uma autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento e Gestão do 
Estado do Ceará. Fundado em 14 de abril de 2003, o IPECE é o órgão do 
Governo responsável pela geração de estudos, pesquisas e informações 
socioeconômicas e geográficas que permitem a avaliação de programas e 
a elaboração de estratégias e políticas públicas para o desenvolvimento 
do Estado do Ceará. 

Missão: Gerar e disseminar conhecimento e informações, subsidiar a 
formulação e avaliação de políticas públicas e assessorar o Governo nas 
decisões estratégicas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável 
do Ceará. 

Valores: Ética, transparência e impessoalidade; Autonomia Técnica; 
Rigor científico; Competência e comprometimento profissional; 
Cooperação interinstitucional; Compromisso com a sociedade; e Senso de 
equipe e valorização do ser humano. 

Visão: Até 2025, ser uma instituição moderna e inovadora que tenha 
fortalecida sua contribuição nas decisões estratégicas do Governo. 
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Série Histórica IPCA Mensal – Brasil e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) 

 
Fonte: IBGE. Elaboração: IPECE. 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) desacelerou 
em fevereiro ficando em 0,73% e 0,13 ponto percentual abaixo de janeiro, quando havia sido de 0,86%. 

 

Variação Acumulada por Grupos nos Últimos 12 Meses – IPCA – Brasil e Região 
Metropolitana de Fortaleza (RMF) 

 
Fonte: IBGE. Elaboração: IPECE. 

No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA da RMF até fevereiro de 2023 recuou encerrando em 5,86%, enquanto 
o nacional ficou em 5,60% e, portanto, ainda acima do teto da meta de inflação, que é de 4,75%. 
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Variação Mensal IPCA por Grupos – Brasil e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) 

 
Fonte: IBGE. Elaboração: IPECE. 

Nesse mês de fevereiro, os principais responsáveis pela aceleração dos preços na RMF foram os grupos de educação 
(5,66%) e saúde e cuidados pessoais (1,33%) com impactos de 0,35 ponto percentual (p.p.) e 0,18 p.p., respectivamente. 
No caso da educação, a alta é resultado dos reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo e com impacto em 
fevereiro; já o grupo de saúde e cuidados pessoais destaque para as altas dos itens de serviços médicos e dentários 
(0,59%) e higiene pessoal (2,97%) tendo esse como destaque o produto perfumes, com alta de 6,41%. 

 

Variação Acumulada por Grupos nos Últimos 12 Meses – IPCA – Brasil e Região 
Metropolitana de Fortaleza (RMF) 

 
Fonte: IBGE. Elaboração: IPECE. 
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Série Histórica INPC Mensal - Brasil e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) 

 
Fonte: IBGE. Elaboração: IPECE. 

Em fevereiro de 2023, o INPC da RMF ficou em 0,79% acelerando com relação a janeiro. Não obstante a alta, o 
acumulado dos últimos 12 meses recuou levemente ficando em 6,07%. 

 

Variação Acumulada nos Últimos 12 Meses INPC - Brasil e Região Metropolitana de 
Fortaleza (RMF) 

 
Fonte: IBGE. Elaboração: IPECE. 
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Anexo: Ponderação dos grupos do IPCA com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares 
(POF) 2017-2018 
Distribuição dos Pesos por Grupo IPCA - Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuição dos Pesos por Grupo IPCA - RMF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IBGE. Elaboração IPECE. 


