IPCV
ÍNDICE DE PREÇOS DO COMÉRCIO VAREJISTA
REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA

INTRODUÇÃO

O Instituto Fecomércio de Pesquisas Econômicas e Sociais (IFEP), em parceria com o Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba (SEBRAE-PB), informa o resultado da
pesquisa sobre o indicador de inflação: IPCV - Índice de Preços do Comércio Varejista da
Região Metropolitana de João Pessoa (RMJP), referente ao mês de junho de 2013.
O indicador de inflação citado acima tem como objetivo, acompanhar as variações nos preços
dos produtos e serviços que integram a cesta de consumo das famílias na RMJP. Esse índice por
oferecer subsídios aos órgãos públicos, privados, micro e pequenas empresas, constitui-se num
instrumento indispensável a tomadas de decisões.
No cálculo do Índice de Preços do Comércio Varejista – IPCV são analisados aproximadamente
8.550 preços de 810 produtos, coletados em 186 estabelecimentos comerciais da RMJP, referente
aos gastos das famílias com rendimentos de até 30 salários mínimos mensais. Vale ressaltar que,
o levantamento de preços do IPCV leva em consideração os preços cobrados pelo comércio
varejista, deixando de fora os setores de serviços e tarifas públicas.
A fórmula de cálculo utilizada no IPCV é o Índice de Laspeyres. A utilização desta fórmula
decorre da hipótese de que, para estudarmos variações ocorridas nos preços, devemos isolar as
variações ocorridas nas quantidades. Desta maneira, os produtos e serviços que integram a
cesta de consumo das famílias na Região Metropolitana de João Pessoa, possui o seu respectivo
peso. Essas ponderações emergiram da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizada
pelo IBGE em 2003.

COMPORTAMENTO DO ÍNDICE DE PREÇOS DO COMÉRCIO VAREJISTA
DA REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA

O Índice de Preços do Comércio Varejista – IPCV que apura mensalmente a variação dos preços
praticados no comércio varejista da Região Metropolitana de João Pessoa registrou leve inflação
de 0,13% em junho de 2013 no contraponto com o mês anterior. Com exceção de Despesas
Pessoais (-0,36%) e Alimentação (-0,25%), os demais grupos que integram o IPCV apresentaram
expansão em seus preços médios neste período: Habitação (0,90%), Vestuário (0,35%),
Transporte e Saúde e Higiene Pessoal com 0,22% cada um e Educação (0,19%).
Em variações acumuladas, o IPCV apontou inflação de 4,53% no primeiro semestre de 2013 e,
nos últimos doze meses, a inflação acumulada foi de 8,10%.

RESULTADO DO IPCV POR GRUPOS (JUNHO/2013)
Dos sete grupos de despesas que compõem o IPCV, Habitação foi o que registrou o maior aumento
médio de preços em junho de 2013, com taxa de 0,90%. Este resultado foi influenciado,
principalmente, pelas expansões verificadas nos preços dos itens: manutenção do lar (2,77%) e
móveis e decorações (1,12%). Em manutenção do lar, os destaques foram os reajustes nos preços de
materiais hidráulicos (2,88%) e elétricos (2,80%).
Os artigos de vestuário aumentaram, em média, 0,35% em junho, reflexo das altas nos preços de
roupas femininas (0,88%) e masculinas (0,53%).
Os Grupos Transporte e Saúde e Higiene Pessoal apresentaram, em junho, alta de 0,22% cada.
Em Transporte, destacaram-se os aumentos nos preços de automóveis (0,65%) e manutenção de
veículo (0,32%), com destaque para os acréscimos nos preços de pneus (3,64%). Já em Saúde e
Higiene Pessoal, os destaques ficaram por conta de produtos para cabelos (3,00%), instrumentos e
produtos de uso pessoal (0,78%) e a assistência à saúde (0,39%), com destaque para as altas nos
preços dos materiais para tratamentos/curativos (1,05%) e remédios (0,36%).
Em Educação, a inflação de 0,19% registrada no grupo em junho de 2013, foi em decorrência da
alta de 0,33% verificada nos preços de material escolar

A inflação de 0,13% registrada pelo IPCV em junho/2013 não foi maior em virtude das
deflações verificadas nos Grupos Despesas Pessoais (-0,36%) e Alimentação (-0,25%). Em
Despesas Pessoais, destacaram-se as reduções nos preços de recreação e cultura (-0,53%), com
destaque para brinquedos e jogos (-3,97%). Já em Alimentação, os itens que apresentaram as
maiores reduções de preços em junho de 2013 foram: tubérculos e raízes (-10,13%), destacando-se as
quedas nos preços de cenoura (-19,17%) e beterraba (-18,17%); aves e ovos (-8,32%); legumes e
verduras (-7,43%) e cereais, leguminosas e oleaginosas (-2,72%). Em sentido oposto, as maiores
expansões foram verificadas nos preços de leite e derivados (3,33%); panificados (2,52%); frutas
(2,13%) e carnes industrializadas (1,67%). A expectativa é que os preços dos alimentos continuem
caindo nos próximos meses contribuindo para taxas de inflação cada vez menores, uma vez que o
Grupo Alimentação é o que exerce o maior peso no cálculo do IPCV, com participação de 39,05%.

