
Rio de Janeiro, fevereiro de 2021

O Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1)1 de fevereiro subiu 0,40% e acumula alta de 6,27%
nos últimos 12 meses.

Em fevereiro o IPC-BR variou 0,54%. A taxa do indicador nos últimos 12 meses ficou em 5,42%, nível abaixo
do registrado pelo IPC-C1, conforme ilustra a tabela a seguir.

Tabela 1: Taxas de variação no mês e 12 meses para o IPC-C1 e IPC-BR

Nesta apuração, dois das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas
taxas de variação: Habitação (-1,37% para 0,17%) e Transportes (0,64% para 2,18%). Nesta classe de despesa,
vale destacar o comportamento do item: tarifa de eletricidade residencial (-6,78% para -0,78%) e gasolina
(2,48% para 6,98%).

Em contrapartida, os grupos Alimentação (1,19% para -0,04%), Educação, Leitura e Recreação (0,68% para
0,05%), Vestuário (0,52% para 0,09%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,22% para 0,09%), Despesas Diversas
(0,38% para 0,26%) e Comunicação (-0,07% para -0,12%) apresentaram recuo em suas taxas de variação.
Nestas classes de despesa, vale citar os itens: hortaliças e legumes (7,16% para -2,05%), cursos formais (5,38%
para 0,78%), roupas masculinas (0,71% para -0,35%), medicamentos em geral (0,04% para -0,18%), serviços
bancários (0,32% para 0,17%) e mensalidade para internet (-0,23% para -0,87%).

1IPC-C1 – Índice que mede a variação da cesta de consumo de famílias com renda mensal entre 1 e 2,5 salários mínimos.
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Tabela 2: Taxas de variação no mês, no ano e em 12 meses - IPC-C1

Tabela 3: Índice de Preços ao Consumidor Classe 1 (IPC-C1)
Maiores Influências Positivas e Negativas
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Gráfico 1 : Índice de Preços ao Consumidor Classe 1 (IPC-C1)
Var.% 12 meses - IPC-C1 x IPC-DI

A próxima divulgação do IPC-C1 acontecerá no dia 06/04/2021.

Rio de Janeiro, 05 de março de 2021.
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